

	�� اداره ��� � ���د؟ �زر��ر�ن �ر�ت ��	ری ا�ران را 
�,ری در +�	�	ن �ردن  * ری ، ��(و��رھ	 دور�ر از آ
�	ن �)دس ا�	�زاده �	ه &�دا%$ظ�م، �روھ� از ھ��	ران آ�ت1372
	ل 

�,ری از ��	ن ��م ھ�راھ	ن 
	�ق  * ری �,ران �ردھم آ�د�د �	 �,	دی را �رای /�	�ت از آ
�	ن �)دس ا�	�زاده �.
�س ���د. آ�ت
���� �روھ� را �� ھ��	ری د&وت �رده �ود �� آ��	�� ����ری �	 ا1�2	د دا���د. از ��	ن آ�	ن ��� +ود در �,	دھ	ی دو%�� و ا�

ر�7س د�6ر 
	�ق در دوران وزارت و د�5ری ھم �$	ون 
	�ق ا1�2	دی وزارت اط3&	ت و وز�ر آ��ده �	زر�	�� �ود. آ�	ن �	�د 
�

�	م �ر�6� �ود. راھ�ران ا1(� �ر�ت، ھ��5 �
(�	�	�� » 6واد ری« * �رد�د �� �� �و�1� آ�ت ای را �.
�س و ھدا�ت �� �ؤ


� ھم آ�و+�� ��د�ن و ��	رز�ن ا
�وار در 
	ل
 .ھ	ی 2د��� را �� �	ر �رد�د ھ	ی =�ش از ا�)3ب �ود�د. آ�	ن �رای ا��+	ب �	م �ؤ

	ن �	 /@ور ��� د�5ر از  �ود. ھم �$��ر ��» �?س ا�
	��«دھد و در �$�	ی 2رآ��  ��» 2(ب«6واد در %<ت �$�	ی 
�روه �ؤ

زاده، ھ�	�ون +
روی،  ا�د�ش د�روز �1ط?� �	ج �,ری ����ل �د. �/�ود �	
��� ھم * ری ��	رزان 2د��� و ھ�راھ	ن آ�ت
را �.
�س �رده » 6(ق«�,روز �	�و�� و /
ن وا&ظ� �ود. ��(�5 ا�ن �روه در �	%�?ر��	 ا�	Bت ��/ده ������3 �/ت &�وان 

ھ	ی ھ?�5	�� ��	رز �
(�	ن، 
	ز�	ن ��	ھد�ن ا�)3ب ا
��3 را ��ل داد. در ��	ن ��C،  د �� �$دھ	 �� &�وان ��� از �روه�ود�

ر�ذ��� =��ده ���
�ر از د�5ران دا�ت. او در روزھ	ی =�ش از ا�)3ب �د�� را در �	زدا�ت =(�س %�دن �ذرا�ده �ود.  �/�ود �	


� در +	رج از ��ور دا���م، �و�	  ون 6$	%�ت«دھد:  او �	�را را ��ن �رح ��/
ن وا&ظ� از ھ�
�5ران �ذ��� 	�
ھ	ی 
 «.+واھ�م 6$	%�ت �رور�
�� ���م. �� ھ��ن د%�ل دو روز در �	زدا�ت �ود�م +�ر داده �ود�د �� ��

�ذرا��د.  را در �	زدا�ت ���و�د و%� در آ�ر��	 �	ز ھم �د��  �/�ود �	
��� و ھ�راھ	ن �	ز ھم از %�دن راھ� �	%�?ر��	 ��
ھ	ی ا1(� �روه در ھ�	ن =	ر�س  ��� �ود. +ط �	ر 6ر1ت د�دار �	 ا�	م �,�	 �� ��ر�د و ا�ن 
را��	م آ�	ن راه =	ر�س را =�ش ��

 ���د. و%� آ�	ن �ود. �	
��� و ھ�راھ	ن 6ر1ت آ��	�� �	 ,ره �	زاری ��	رز �,�د �,دی &را�2 را در =	ر�س =�دا �� �$��ن ��
�و�د. �	
��� و /
ن وا&ظ� �� �و�1�  راھ� �	زه =�دا �رده �ود�د. %��	ن �)1د �$دی �ود. از ��	ن ��C دو �ن راھ� %��	ن ��

ھ	ی �ظ	�� را 6را��ر�د. �/�ود از ھ��ن دوران آ��	�	��  �و�د �	 آ�وزش =�و�د�د ا6زوده �� �,دی &را�2 �� ��	رزان %��	�� ��
ای از  ر
د &ده +ورد �	 ز�	�� �� +�ر �� ھ	ی ا��دای ا�)3ب ھم �� ھ��ن آ��	�	ن �ره �� او در 
	ل��د. 
ر�ذ�ت  �	زه =�دا ��

*،  ا�د، �ر��� ��	ری �.
�س ���د. �/�ود �	
���، �/�د �ر�$��داری و �ر�?� ھ�راه 
	�ق آ�ت 12د �رده» ر6)	ی 
	�ق«

� �/ت &�وان ���د. ھ��ن ��C �د�� � �ذاری �� ھ
�� او%�� �ر�ت را =	��	�
را �رای » ھ	 ��$�ت د6	ع از ارزش«$د �روھ� 


��� ��ش از د�5ران 
	�)�  ��1376,وری 
	ل  �,ری در ا��+	�	ت ر�	
ت * ری /�	�ت آ�ت	� ،C�� ن	ن �ذا���د. در ��	���
 .ھ	ی ������3 را در =رو�ده دا�ت و از ھ��ن رو �	�5	ھ� و�ژه =�دا �رد 6$	%�ت


�	��  �100722� 1ورت ر
�� �	 ��	ره » 6واد ری«�� =	�	ن �ر
�ده �ود �� �ر�ت  �1372	ه 
	ل  آ�	ن	
�Kت �د. در ا
واردات و 1	درات و �	زر�	�� &(�� �واد Lذا��، ��	ورزی، دا�داری، دا�=روری، �واد او%�� «�ر�ت �2د �ده �ود: 

ھ	ی  ھ	ی دا+(� و +	ر�� اھم �
7و%�ت �	 �ر�ت ھ	ی دو%�� و +1و�1 و ��	ر�ت آBت، ��,�زات، �ر�ت در ��	12� �	��ن
�,ری �	 
	�)� ھدا�ت  * ری �� &�وان ��	��ده �+ش +1و�1 �
�� �ده �ود. آ�ت» 6واد ری«�ط?� او%�� » 6واد ری ا
ت.


	�)� ھ� 	� ���
راھ� وزارت اط3&	ت، �/�د �ر�$��داری �� ا�د�� �$د ھدا�ت وزارت �	زر�	�� را �ر&,ده �ر6ت، �/�ود �	
��	 وز�ر 
	�ق راه،  ھ	ی ا�)��3 �� &�وان راھ�ران ا1(� �ر�ت ا��+	ب �د�د. �د�� �$د 
$�دی * در وزارت و 6$	%�ت آ�ت


�ن �وذری وز�ر �?ت دو%ت �,م ھم /�3L $د� ��ن ا6زوده �د. ا�د	آ� C�� �� ��3 ھم

�ن و ر�7س 
	�ق ���	د �
�ن ا�)3ب ا�
 .زرای �	ز��
�� ����ل �ده �	�د�� ��C �(/ق �د �	 /()� و

د�د. ا�	 /@ور ��ن ��C 2در���دی 
�ب �د �	  ھ
�� او%�� �د�ران �ر�ت ھ�M اKری از �د�ران �+ش +1و�1 را در +ود ���

� در ا�ران �دل �ود. �زارش =س از �د�� �و�	ه �� ��� از �زر��ر�ن �ر�ت» 6واد ری«	
ھ	ی ر
��  ھ	ی وارد���ده �	Bھ	ی ا


	زد، 6واد ری ط� 
� دھ�، +وراك دام و ط�ور، �و دا��، ��دم دا��، ذرت، ���	%�، 
و�	، �واد او%�� 6وBدی  �	�	ن ���ر�ت �
ھ	ی 6واد ری  �ر�ن �	�$	ت در�	ره 6$	%�ت �	��د ��ش آھن، ��رآھن و ھ���ن �و�ت ����د را وارد �	زار ا�ران �رده ا
ت. ا1(�

�رد. �روھ� از ���)دان  ری ھ�ز�	ن /@ور در وزارت �	زر�	�� و �ر�ت را ��ر�� ��ھ�5	�� 2وت �ر6ت �� �/�د �ر�$��دا
2رار » 6واد ری«�رد�د اط3&	�� در�	ره ��	زھ	ی واردا�� ��ور در ا+��	ر �ر�ت  وزارت �	زر�	�� در دوره وزارت او �)ل ��


	ل �	 �و�� �� ��	زھ	ی : «ا
ت ��رد. 
	�ت ر
�� �ر�ت ھم در �زارش 
	�B� +ود �� 1را/ت ا�	ره �رده �� �
�ر�ت ط� 
ای ���رك  �ردا��د�	ن �ر�ت ��(�5 &)��» �	زار دا+(� و در را
�	ی ��ظ�م �	زار ا2دام �� واردات ا32م �+�(ف �رده ا
ت.

 .ای �� ��	�ش 
وا�ق +ود �دار�د دا���د. آ�	ن �دان &23�
دھد. 1?/	ت �ر�وط �� �د�ران و  � ا1�2	د ا�ران را ارا7� ��ھ	ی +�ری �ر�وط � از ھ��ن رو 
	�ت ر
�� �ر�ت ��,	 �زارش


وا�ق آ�,	 از 
	�ت /ذف �ده ا
ت، 1?/� �ر�وط �� =ر
ش از �د�ران �� 1ورت �	�ل /ذف �ده ا
ت و 1?/� �ر�وط �� 
���	ه �Kت ھ	ی �2(� از د
�رس +	رج �ده ا
ت. /�� ��	ره �(?ن ر
�� �ر�ت ��ز در 
	�ت �� ا ھ	ی �	%� �	��د �+ش �زارش

» 6واد رای«
وی +ط �(?ن �وا�� �و�د �� ھر�و�� وا�
��5 ��  �	 6ردی در آن 22027--- �ده �	 �را�$	ن =س از ��	س �	 �(?ن 
ا�د. آ�	ن =	
Q 1ر�/� را �� ھ�M  ��د. �
7و%�ن د6	�ر �د�ران 6واد ری ھم ھ��5 ��	ھت �� 
وا�ق رو
	ی +ود �رده را ��ذ�ب ��

	رت«��د د%�(� �رای ارا7� اط3&	ت  د. روا�ط &�و�� �ر�ت �� 1ورت ر
�� ا&3م ��دھ� =ر
�� ارا7� ��� « ��3����
�� ھ�M &�وان در�	ره �ر�ت ری و 
وا�ق آن اظ,	ر�ظر �+واھ�د «دھد �� آ2	ی ر�7س  �د�ره ھم +�ر �� ���د. د�6ر ر�7س ھ�.ت ���


��� ھم �	 �<را�6	�� �	م +ود �دار�د ھ	ی ��	ری ا�را�� �ردا��د�	ن ��� از �زر��ر�ن �ر�ت» �رد.�. 
�ر�ت  22ھ	ی آ
�	ن �)دس /@رت &�دا%$ظ�م و دا��5	ه &(وم /د�ث �.
�س �ده و%� از ���وع  �ر�ت �رای �	��ن ھز���

 ا�د �	 ����ر�ن 6	1(� را �	 �/ل �ر�ت د6	�ر ر
�� +ود را در +�	�	ن �ردن و ��ردا�	د �,ران 
	�	ن داده 10وا�
��، ��ش از 

�س دا��� �	��د. 
	��	ن +�	�	ن �ردن �,ران ط� 
	ل.� �� �$
�	ر �	م آ�,	  ھ	 دور �	��د و%� �د�ن �رد�د از ا+�	ر و /	��� ھ	 

��	
�� &�وان +ر�دار » 6واد ری«ھ	ی �روھ� 2رار �ر6ت. او%�ن /	��� �	 �	م �	�ك =	ر
�	ن �ره +ورده �ود.  در 1در ا+�	ر ر
ھ	ی �ك 
	�ت +�ری، ��و%�	ن �	�ك �ر��S داد�د 
,	م �	�ك را �� �ر��� ��  � �د. ا�	 �را
	س �و���
,	م �	�ك =	ر
�	ن �$ر6

ھ	ی ا����� دا��� ا
ت، &ر@� ����د. �د�� �$د �	�راھ	ی �	�ك =	ر
�	ن �� &�وان او%�ن  ھ	ی �وKر آن 
	�)� 6$	%�ت �ر+� ,ره



2دم �� ا+�	ر ر
�� ��ور �ذا�ت. دا
�	ن �	�ك =	ر
�	ن �� =	�	ن  ا�6	�ری ا1�2	دی ر�7س دو%ت �,م �طرح �د و 6واد ری ھم
 .�ر
�ده �ود �� �	�را�� د�5ر در +�	�	ن �ردن �,ران رخ داد

�رد�د. �ر�@�  در ا�ران 6$	%�ت ��» ��.ام.و«دھ� �� &�وان ��,	 ��	��ده ا�/1	ری وارد���ده +ودرو  4+	�واده �ور�	�� ط� 
ھ	 �$د راه =در را ادا�� داد.  ھ	ی 	پ �� ا�ران �ود. 6رز�د او &(� 
	ل �	�� او%�ن وارد���ده د
�5	ه�ور�	�� =در�زرگ +	�واده �ور

ھزار  3000اش �	 ��=	�� ��.ام.و را ��د�د �رد و  ھ�5	�� �� واردات +ودرو �� ��ور آزاد �د &(� �ور�	�� 2رارداد 2د���

� �(�د و  X3 740، 730، 530، 525 ،520�و=� و �رو��  330، 325، 318ھ	ی  د
�5	ه از �دل	�4WD  را وارد

ھ	ی �$دی �ر�ت �� 
ود ر
�د. ا�	 در  ده �وده و 
	ل ھ	ی &(� �ور�	�� ��,	 در او%�ن 
	ل، واردات ز�	ن ��ور �رد. �را
	س �?��
�	ره ��ن �و@�S  �نھ	ی �ر�ت �ور�	�� �	�,	ن ا&3م �د، &(� �	 �ر�ت 6واد ری �ر�ك �ده ا
ت. او +ود در ا ��	�� 6$	%�ت

�ذاری  در1د 
ر�	�� ��=	�� را �	 
ر�	�� �50ر ا
ت، �� ھ��ن &(ت  ھ	 در ا�ران 
+ت دا�
��م �� /?ظ و�ژ�� ��«دھد:  ��
 �


� ری �?�+ر » ری«�ؤ
�� ��$(ق �� آ
�	ن �ط,ر �	ه &�دا%$ظ�م /
�� ا
ت، �ر�ك �د�م. �	 �� ادا�� ا�ن ھ��	ری �	 �ؤ

در1د 
,	م ا�ن ��=	�� در  �50ود ��  ا��	د �� B.M.W ا�ن 1ورت اط���	ن +	طری ھم �رای طر6دارانو �1ر�م، ز�را در 
&(� �ور�	�� �د�� » �ود و ھ���طور �رای آ�,	 �� +ر�دار ا�ن �	��ن ھ
��د. ز�	ن 
وددھ�، در ا�ران 1رف ا�ور +�ر�� ��

��	
 .ای �/و �د �$د از 1/�� ر
=ردا+ت  ھ	ی �روھ� �� و�و �	 ر
	�� را وارد ا�ران �رد �� 1ورت �دام �� �?ت» ��.ام.و«ن او%� 1993او ھ�5	�� �� در 
	ل 

���ن �ود. �دت ز�	�� از ا�ن �را�ت �5ذ��� �ود �� �	م �ر�ت ھم �<��ر �رد.  و%� =س از �را�ت �	زه �ر��S داد، /	���
ن ا&3م /@ور ر
�� �رد. 
	�ت �ر�ت ری ھم �� &�وان �ر�ت �	در وارد���ده +ودروھ	ی آ%�	�� �� ا�را» =ر��	+ودرو«

=ر��	+ودرو �� 
ر&ت دو ��	��5	ه در +�	�	ن �,��� و » =ر��	+ودرو ��,	 ��	��ده وارد���ده ��.ام.و �� ا�ران ا
ت.«ا&3م �رد: 
روی +�	�	ن  �	دهھ	 در = +�	�	ن ��(و6ر �,ران �.
�س �رد. در آن دوره /�� �	�$� �ده �ود �� =ر��	+ودرو �رای =	رك ا�و���ل

��ود. » 6واد ری«دھد. ا�	 +ودروھ	ی واردا�� ��,	 �/1ول �	زه  ��(�ون �و�	ن �� �,رداری �,ران ا�	ره �� �5,��� روزا�� 
 .�ر�ت ری �	ن �
�رش �	�6� �ود �� ��	زی �	زه �� ��د�د 
	ز�	ن ا/
	س �د

 �

ھ	ی  ری، �ر�ت 6واد ری را ھم �� &�وان ��� از �ر�ت �ذاری در ا�ن �ر/(� �.
�س �د. 
ر�	��» �ذاری ری 
ر�	��«�ؤ
��(�	رد ` �ود. �د�� �$د ��� از  �400	�C +ود 2رار داد. 
ر�	�� او%�� �ر�ت ھم دو ر2م ��@	د ا&3م �د. او%�ن &دد 


	+ت  �ر�ت ��	�	ن ��ھ	ی  ��(�	رد ` �رای 
ر�	�� او%�� ا
ت. ا�	 6$	%�ت �10ر  ھ	ی ا1�2	دی ا&3م �رد ر2م د�2ق روز�	��

�ن �وذری دو��ن وز�ر �?ت دو%ت �,م را �� &�وان  �ده �دان د�2ق ��
ت. 
ر�	�� �� ر2م ا&3م/�3L ذاری ری در او%�ن 2دم�
در1د از 
,	م �ر�ت �?ت و �	ز =	رس را ھم ��  �46د�ره �ر�ت ��1وب �رد. =�ش از ا�ن ا��1	ب، 6واد ری  ر�7س ھ�.ت

در1د د�5ر 
,	م را ھم �ر�ت  �13دارد.  POGC د ا@	6� �رده �ود. ا%��� ا�ن �ر�ت �
��� �	 �	%�	نھ	ی +و %�
ت دارا��
در1د  7/1ھ	ی ���و&� ری، ھم  �ذاری ری +ر�داری �رد. �د�� �$د �ر�ت �?ت و �	ز =ر��	 ��� د�5ر از �ر�ت 
ر�	��


,	م �?ت و �	ز =	رس را �� �	م +ود �رد. 

	ن 6واد ری ھم در ا�ن  �	ز =	رس �� 1ورت ر
�� �� �	م 
ر�	���� ا�ن �ر��ب �ر�ت �?ت و 
�ذاری ری �د. رد=	ی �ؤ

ھ	ی دور �د�� �� 1ورت �
�)�م در ا�ن  �ود. �/�ود �	
��� ��	رز 
	ل ھ	ی 6واد ری د�ده �� �ر�ت �?�� ��ش از د�5ر ���و&�

�ن �وذری �� &�وان �د�ر&	�ل �?ت و �	ز /�3L 	را�� +ود ���و&� /@ور دا�ت ا��+
=	رس ��1وب �د. او در او%�ن 

ھ	ی +ود  6$	%�ت 1337ھ	ی �
�	ری �?ت. �?ت و �	ز =	رس 
	ل  �رای �	ر��	ن �ر�ت از /?ظ �را�ت و ا1	%ت ا�
	�� دا
�	ن
��(�	رد �و�	ن �رای 1500=روژه �د�د �	 ھز���  �170ذاری ری در ا�ن ���و&�  را آL	ز �رده �ود. =س از /@ور 
ر�	��

آھن، 6وBد +را
	ن، ����را��،  آھن ا1?,	ن، 6وBد +وز
�	ن، راه ت �$ر�ف �د. �1	�C =�رو���� ا�ران، 6وBد��	ر��، ذوب�ر�
آ��د. �ر�ت در 
	ل  �ر�ن ���ر�	ن �?ت و �	ز =	رس �� ��	ر �� +ودرو، 
	�=	، �را��ور
	زی و ��=ر
ور
	زی ا�ران &�ده ا�ران


ود داد 500ھزار و  2
ر�	�� او%�� +ود ا6زود و �� ھر 
,م 
,	�داران +ود  ��(�	رد ` �� ��200ش از  1387 `. 
ھ	ی �?�� �رای �ردا��د�	ن �ر�ت �
�	ر �	%ب �و�� �ود. آ�	ن �د�� �$د �ر�ت  �ذاری در 6$	%�ت /@ور 
ر�	��

ر�ت �� 
ر&ت 2رارداد ھ��	ری را ��(�	رد ` ا&3م �د. � 140را ھم �.
�س �رد�د. 
ر�	�� او%�� �ر�ت » ام.
�.اس =	رس«
	� Mcsinternationa ���	/ .رد�ن ��$)د 	آ%�  ��ز �د 	Lآ ��	ت از ھ�5�رای ا�ن �ر� 	رس«ھ	اس =.�
�� ��(� &��ب » ام.

ھزار د
�5	ه 
و+ت 
�.ان.�� �
ت. طرف 2رارداد 
	ز�	ن  185ھ	ی +ودرو
	زی را �رای �و%�د  2رارداد ھ��	ری �	 �	ر+	��
�ذاری �1$ت �?ت  ی �1رف 
و+ت �ود. ھ�M �,	دی، اط3&	�� از �ر�زاری ��	12� �دا�ت. �د�� �$د �ر�ت 
ر�	��
	ز �,���

ھ	ی �	زر�	�� ��ك �?ت، �ر�ت =�رو�	م ��ش، �ر�ت  �ذاری ری ا6زوده �د. �ر�ت ھ	ی �ر�ت 
ر�	�� ھم �� ���و&� دارا��
 .ھ	ی ا�ن �ر�ت �د�د ر���و&��	ب ھم ز� ا%�((� اط(
� �را�ر و �ر�ت �?ت و�)ل ��ن /�ل

�ذاری ری 
وددھ� �+ش �?�� �رای �ردا��د�	ن ���و&� �
�	ر 2	�ل �و�� �ود،  ھ	ی ��� از �زد��	ن �ر�ت 
ر�	�� �را
	س �?��

�س �د. ا�ن �ر�ت واردات و 1	درات » ری ����«از ھ��ن روی ���و&,	ی د�5ر �رای ھ(د��o ری �	 &�وان .�

6رو�د. ا�	  �ر�ت +	ر�� د�5ر �/1وBت �?�� +ود را �� 22&,ده دا�ت. �ر�ت ری ���� �� ھ	ی �?�� را �ر 6رآورده
د�5ر ���و&� » آر�	ن =ژوه 
�زواران«��,	 �� ا�ور �?�� �/دود ��	�د. ا�د�� �$د » �ذاری ری 
ر�	��«ھ	ی ا1�2	دی  6$	%�ت


ر�	�� �� ��
در1د 
,	م آن از طر�ق  ��92ش از  83در 
	ل �.
�س �ده �ود و%�  �79ذاری ری �د. ا�ن �ر�ت 
	ل  وا�
�ن �س  ��5000(�	رد ` +ر�داری �د. �ر�ت �	ھ��� �$د�� دا�ت و 
	�B� ��ش از  �5/12ذاری ری �� ��2ت  
ر�	��

آ�د. =س از +ر�د 
,	م ا�ن  ھ	ی ا�ن ���و&� �� /
	ب �� �رد. �$دن �س 
ر�ز �وه ��ر6ت ��,	 ��� از دارا�� ا
�+راج ��
�ن �س �(�د  ��10(�	رد ر�	%� �رای ا
�+راج  425ھ	ی �ر�ت �	 
ر�	��  �ذاری ری، ��,	 ��� از =روژه �ت �و
ط 
ر�	���ر

�ذاری ری ھم +�	�	ن �ردن �,ران را �� &�وان د�6ر �ر�زی +ود ا��+	ب �رد �	 ���ر�ن 6	1(�  +ورد. ���و&� �$د�� 
ر�	��
 .�درا �	 �ر�ت �	در در ھ�	ن +�	�	ن دا��� �	
ری «ای ھم �� 6$	%�ت در ز���� �1$ت �رق =�دا �رد�د و �ر�ت �,�د
�  ��دی و�ژه �ردان �ؤ
س 6واد ری =س از �د�� &23�

�ذاران ری ا@	6� �د.  ھ	ی 
ر�	�� �5	وا�� ا1?,	ن ھم �� %�
ت دارا�� 500را �.
�س �رد�د. ا�د�� �$د ��رو�	ه �	زی » ��رو
ھر » �ذاران ری 
ر�	��«ھ	ی �ذ��� =��ر��6 را ا/
	س ��رده ا
ت و%�  ,ران ط� 
	ل�ر�ن �+ش ا
�	ن � در ��و��» ری«



ا6زود�د. �,ش از �1$ت �?ت و �رق �� ���� ھم �	م د�5ر �ود. ���� دی �� &�وان  ھ	ی ا1�2	دی +ود �� روز �ر و
$ت 6$	%�ت
�د�� دو%ت ا31/	ت ��  س 
	ز�	ن �ر��تھ	 �	 �د�ر�ت �/
ن �,ر&(�زاده ر�7 ھ	ی وا�
�� ���	د �,�د 
	ل ��� از �ر�ت

در1د 
,	م  ��15(�	رد ` ھز��� �رد �	  �30ذاری ری،  داد �� �ر��� �	زه =�دا �رد. �ر�ت 
ر�	�� ھ	ی +ود ادا�� �� 6$	%�ت
	م را در1د د�5ر 
, ��5(�	رد ` د�5ر 1رف �رد �	  10ا�ن ���� را ھم �� ��(ك +ود درآورد. �ر�ت �?ت و �	ز =	رس ھم 

دھد ����ر�ن  رخ داد. آ�	رھ	ی ر
�� ����ر �ده از &�(�رد �ر�ت ��	ن �� 1�1383	/ب ��د. +ر�د 
,	م ���� دی ھم در
	ل 
 .�� و2وع =�و
�� ا
ت �1383ذاری ری در 
	ل  �,ش ا1�2	دی و +ر�دھ	ی 
ر�	��

 550ی ر
�� ا�ن �ر�ت ط� �ك دوره ھ	 �ذاری ری �ود. �را
	س �زارش ھم د�5ر +ر�د �زرگ 
ر�	��» راھ�5	�	ر«�ر�ت 

	ن 6واد  ھزار �ن 6رآورده 50ھزار �ن ��ش آھن و  110ھزار �ن �و، ذرت و 
و�	، 
ھ	ی �?�� /�ل �رده ا
ت. ا�	 �	�د �ؤ

�رد�د ھ(د��o آ�	ن �	 
ر&�� &��ب �� �زر��ر�ن �ر�ت ��	ری ا�ران �دل �ود. از �?ت و �	ز �ر�6�  ری ھم ھ�5	ه �1ور ���
�ر�ت وا�
�� �� ھ(د��o �ود �� �	�رای =رورش ��ر�رغ ھم =�ش آ�د.  22و�)ل و ����، ھ��5 در %�
ت 6$	%�ت  ق و /�ل�	 �ر

روزه و  &دد �و�� �ك 150
	ل �$د ھدا��5ران ری  ��4وز =رورش ��ر�رغ را 1	در �رد.  1376وزارت ��	ورزی 
	ل 
ا%�((� �و%�د ��ر�رغ ا�ران �(�د +ورده �	�د. �د�� �$د  ی �ر�ت ��نھ	 روزه را وارد ��ور �رد�د �	 6$	%�ت 35&دد �+م  100

 .2ط$� ��ر�رغ آ6ر�)	�� د�5ر ھم �� ���و&� آ�	ن ا@	6� �د 700ھ	ی +ود را و
$ت داد ��  �ر�ت �	ن 6$	%�ت
,رری را ھ��	ر �	غ در /وا%� �230، �1378ذاران �ذا��ت +	�1 دا�ت. آ�	ن 
	ل /@ور در &ر1� ��	ورزی �رای 
ر�	��

+ر�داری �رد�د. �د�� �$د �ك ��	ور ا
=	��	�� �� ��C آ�	ن ا@	6� �د و =روژه �.
�س » ���ن �
�ر ری«�رای �.
�س �ر�ت 
ھزار ��ر�ر�C �(�د +ورد. �و%�د ز&?ران و =
�� ھم د�5ر �ر�	�� �ر�ت �ود. ا�	  �200زر��ر�ن �(+	�� ا�ران �� و
$ت 

ھم �رای ��ران ھ��ن ���ودھ	 �.
�س �د. ا�ن » زر�ن �و�ت �,ران«�رد. �ر�ت  ����و&� ھ�وز ���ودھ	�� را ا/
	س �
�د�� �$د آ�)درھ	 » زر�ن �و�ت �,ران«�ذاری ری �د.  �� �	م 
ر�	�� �82.
�س �ده �ود و%� 
,	م آن در 
	ل  �73ر�ت 
	ل 

�,	د��	ورزی را ھم +ر�داری �رد. ��$(ق �� �ر�ت =����	�� ا�ور دام وزارت » +	�(ق«Kرو���د �د �� ���	ر�	ه ��$�1 
 1514220��(و�رم �و�ت �	و،  1964922��(و�رم �و�ت �و
?�د،  �1510529را
	س آ�	رھ	ی ر
�� ا�ن �ر�ت 

 6850��(و�رم �و�ت �رغ را 
	%�	�� روا�� �	زار �رده ا
ت. ���	ر�	ه ا�ن �ر�ت  365889�رده و  ��(و�رم �و�ت رخ
 .��د رأس �و
?�د در ���و&� ذ�S �� 500رأس �	و و  ��50ر�ر�C و
$ت دارد و روزا�� 

��
 ��5000ر�ر�C را �� +ود ا+�1	ص داده ا
ت. ���� 2	�ل �و�� در�	ره ا�ن ���و&� ز��ن  ��13800دی ھم  �	ر�	ه �
 ��B	
ری �,ران ای ر6	ه و �,رو�د، �,ردا ھ	ی ز���ره �ود. 6رو�5	ه ��دی �� �ن +���	ر �
�� ��1200ر�ر�$� ا
ت �� در آن 

آ��د. در ��	ر ا�ن  �ذاری ری �� ��	ر �� +ودرو و 
	�=	 �زر��ر�ن ���ر�	ن �ر�ت �و%�د �و�ت، 
ر�	�� ھ	ی ا�ران و �	ر+	��

ر�	�� 200ا+�1	ص �	�6� �	 » روزان«ھ��	ر �	غ ھم �� ���و&�  ���800و&�  ���% C�	�1 و ��رده �+ش	ذاری ری  رأس ��

�	�د. ��� از �د�ران  ھزار رأس ار�)	 �� 6ھ	ی آ��ده ��  دھد ا�ن ر2م ط� 
	ل �� �ر�ت ��	ن ��ھ	ی آ را 
	�	ن دھ�د. �ر�	��
در دورھ	ی +	ص /�� 12د �.
�س �	�ك +1و�1 در %�دن را ھم دا��� ا
ت. ا�ن » 6واد ری«��د  
	�ق ا�	ق �	زر�	�� �)ل ��

ھ	ی 
	+��	�� در آ6ر�)	��  دھ�د. 6واد ری /�� =روژه ��و@وع از 
وی �د�ران �ر�ت �.��د ��ده ا
ت. �ر+� ��	�C ھم +�ر �
ھ	ی �ذ��� �دام  �ذاری ری ط� 
	ل ھ	ی 
ر�	�� در د
ت ا�را دا��� ا
ت. %�
ت دارا��» ���	ن«��و�� را �	 ھ��	ری �ر�ت 

�ن �,ران را �� ��ر در ��دان آرژا�� �3633	�6� ا
ت. 
	ل �2ل ا�ن �ر�ت ��,	 �ك 
	+��	ن ھ�ت ط�)� �� �
	/ت  ا6زا�ش ��
 .��(�	رد ` �� �زا�ده �ذا�ت ��2150ت =	�� 

��	
ای �� 
�ت 
	��	ن 
	+��	ن +�	�	ن �ردن ��/رف �ود. �د�ران  ھ��ن �ر�	ن 
�ب �د �	 �	ز ھم �5	ه �
�	ری از $6	Bن ر
�� Sت ھ��5 �ر���ر� ��	
ن �,رری �,ران ھم �دان ھ	ی �روھ� و ا+�	ر دا��� �	��د. 
	��	 دھ�د ����ر�ن 6	1(� را �	 ر

ا�د، �دار�د و%� ھ�	ن اھ	%�  �	ن را از �<را�6	�� ز�د�� آ�	ن ا��+	ب �رده ھ	ی �د�را�� �� �	م �ر�ت اط3&� از 
وا�ق و 6$	%�ت
  . �وا��د د
�	وردھ	ی �وKر و �و6ق �د�ران +ود را �ر 1?/� �(و�ز�ون ��	�	 ���د �,رری ھر روز ��

ھ	ی وا�
��  ,	 �� �?ت، �رق، ����، %���	ت، �و%�د �و�ت و واردات &23� �دارد. ��� د�5ر از �ر�ت�ذاری ری �� �ر�ت 
ر�	��
ای  ���� =��م 
��	 �وده ا
ت. ����» �رد�م �� +	�� �ر��«���ده و ��ری �ر�	��  ھ	ی �ذ��� �,�� �ذاری ری ط� 
	ل �� 
ر�	��

 .�ر��ب در ا�د��� اھل ری ��ز �وده ا
ت 6واد ری �د�ن�وا��د �� ��	�	ی آن ������د.  �� اھ	%� �,رری ھم ��
 :ھ	 �ر+� دارا��

  +ودرو ھزار د
�5	ه 
�.ان.�� �رای ا�ران 185ا�/1	ر �و%�د 
 �	%ك �ر�ت �?ت و �	ز =	رس

 وارد���ده +ودرو ��.ام.و
 ھ��	ر �	غ �800	%ك 
 ھزار ��ر�ر�C �(+	�� �2	%ك 
 �ر�ت ��	ری و �1$�� �22	%ك 

 �	%ك �زر��ر�ن �ر�ت �و%�د���ده و 1	در���ده �و�ت ا�ران
 �ؤ
س او%�ن �زر&� ��ر�رغ در ا�ران
 ھزار رأس �	و ��رده �2	%ك �زر��ر�ن �	ر+	�� %��� �,ران �	 

  «�� +	�� �ر��5رد�م«���ده �ر�	�� �(و�ز�و��  �,��
 ` �12500000000	%ك �$دن و �	ر+	�� �س �� ارزش 


	زی در آ6ر�)	�� ��ری =روژه 
	+��	ن 
 ���C:��(� �,رو�د ا�روز

 
6واد «ھ	ی �روھ� 2رار �ر6ت. او%�ن /	��� �	 �	م �	�ك =	ر
�	ن �ره +ورده �ود.  �	ر �	م آ�,	 در 1در ا+�	ر ر
	�� و%� �د�ن

ی، ��و%�	ن �	�ك �ر��S داد�د 
,	م ھ	ی �ك 
	�ت +�ر �� &�وان +ر�دار 
,	م �	�ك =	ر
�	ن �$ر�6 �د. ا�	 �را
	س �و���» ری



ھ	ی ا����� دا��� ا
ت، &ر@� ����د. �د�� �$د �	�راھ	ی �	�ك  ھ	ی �وKر آن 
	�)� 6$	%�ت �	�ك را �� �ر��� �� �ر+� ,ره
=	ر
�	ن �� &�وان او%�ن ا�6	�ری ا1�2	دی ر�7س دو%ت �,م �طرح �د و 6واد ری ھم 2دم �� ا+�	ر ر
�� ��ور �ذا�ت. دا
�	ن 

 .�	�ك =	ر
�	ن �� =	�	ن �ر
�ده �ود �� �	�را�� د�5ر در +�	�	ن �ردن �,ران رخ داد
�رد�د. �ر�@�  در ا�ران 6$	%�ت ��» ��.ام.و«دھ� �� &�وان ��,	 ��	��ده ا�/1	ری وارد���ده +ودرو  4+	�واده �ور�	�� ط� 

ھ	 �$د راه =در را ادا�� داد.  ا�ران �ود. 6رز�د او &(� 
	ل ھ	ی 	پ �� �ور�	�� =در�زرگ +	�واده �ور�	�� او%�ن وارد���ده د
�5	ه
ھزار  3000اش �	 ��=	�� ��.ام.و را ��د�د �رد و  ھ�5	�� �� واردات +ودرو �� ��ور آزاد �د &(� �ور�	�� 2رارداد 2د���


� �(�د و  X3 740، 730، 530، 525، 520�و=� و �رو��  330، 325، 318ھ	ی  د
�5	ه از �دل	�4WD  را وارد
ھ	ی �$دی �ر�ت �� 
ود ر
�د. ا�	 در  ده �وده و 
	ل ھ	ی &(� �ور�	�� ��,	 در او%�ن 
	ل، واردات ز�	ن ��ور �رد. �را
	س �?��

�	ره ��ن �و@�S  ھ	ی �ر�ت �ور�	�� �	�,	ن ا&3م �د، &(� �	 �ر�ت 6واد ری �ر�ك �ده ا
ت. او +ود در ا�ن ��	�� 6$	%�ت
�ذاری  در1د 
ر�	�� ��=	�� را �	 
ر�	�� �50ر ا
ت، �� ھ��ن &(ت  ھ	 در ا�ران 
+ت �� /?ظ و�ژ�� دا�
��م ��«دھد:  ��

 �


� ری �?�+ر » ری«�ؤ
�� ��$(ق �� آ
�	ن �ط,ر �	ه &�دا%$ظ�م /
�� ا
ت، �ر�ك �د�م. �	 �� ادا�� ا�ن ھ��	ری �	 �ؤ
در1د 
,	م ا�ن ��=	�� در  �50ود ��  ا��	د �� B.M.W نو �1ر�م، ز�را در ا�ن 1ورت اط���	ن +	طری ھم �رای طر6دارا

&(� �ور�	�� �د�� » �ود و ھ���طور �رای آ�,	 �� +ر�دار ا�ن �	��ن ھ
��د. ز�	ن 
وددھ�، در ا�ران 1رف ا�ور +�ر�� ��
��	
 .ای �/و �د �$د از 1/�� ر

=ردا+ت  ھ	ی �روھ� �� و�و �	 ر
	�� �دام �� �?ترا وارد ا�ران �رد �� 1ورت » ��.ام.و«او%�ن  1993او ھ�5	�� �� در 
	ل 
���ن �ود. �دت ز�	�� از ا�ن �را�ت �5ذ��� �ود �� �	م �ر�ت ھم �<��ر �رد.  و%� =س از �را�ت �	زه �ر��S داد، /	���

 �� &�وان �ر�ت �	در وارد���ده +ودروھ	ی آ%�	�� �� ا�ران ا&3م /@ور ر
�� �رد. 
	�ت �ر�ت ری ھم» =ر��	+ودرو«
=ر��	+ودرو �� 
ر&ت دو ��	��5	ه در +�	�	ن �,��� و » =ر��	+ودرو ��,	 ��	��ده وارد���ده ��.ام.و �� ا�ران ا
ت.«ا&3م �رد: 

روی +�	�	ن  ھ	 در =�	ده +�	�	ن ��(و6ر �,ران �.
�س �رد. در آن دوره /�� �	�$� �ده �ود �� =ر��	+ودرو �رای =	رك ا�و���ل
��ود. » 6واد ری«دھد. ا�	 +ودروھ	ی واردا�� ��,	 �/1ول �	زه  �و�	ن �� �,رداری �,ران ا�	ره ����(�ون  �5,��� روزا�� 

 .�ر�ت ری �	ن �
�رش �	�6� �ود �� ��	زی �	زه �� ��د�د 
	ز�	ن ا/
	س �د
 �

ھ	ی  ز �ر�ت�ذاری ری، �ر�ت 6واد ری را ھم �� &�وان ��� ا در ا�ن �ر/(� �.
�س �د. 
ر�	��» �ذاری ری 
ر�	��«�ؤ

��(�	رد ` �ود. �د�� �$د ��� از  �400	�C +ود 2رار داد. 
ر�	�� او%�� �ر�ت ھم دو ر2م ��@	د ا&3م �د. او%�ن &دد 

	+ت  ھ	ی �ر�ت ��	�	ن �� ��(�	رد ` �رای 
ر�	�� او%�� ا
ت. ا�	 6$	%�ت �10ر  ھ	ی ا1�2	دی ا&3م �رد ر2م د�2ق روز�	��


�ن �وذری دو��ن وز�ر �?ت دو%ت �,م را �� &�وان  �دان د�2ق ��
ت. 
ر�	���ده  �� ر2م ا&3م/�3L ذاری ری در او%�ن 2دم�
در1د از 
,	م �ر�ت �?ت و �	ز =	رس را ھم ��  �46د�ره �ر�ت ��1وب �رد. =�ش از ا�ن ا��1	ب، 6واد ری  ر�7س ھ�.ت


ت دارا���% ���
در1د د�5ر 
,	م را ھم �ر�ت  �13دارد.  POGC �	 �	%�	ن ھ	ی +ود ا@	6� �رده �ود. ا%��� ا�ن �ر�ت �
در1د  7/1ھ	ی ���و&� ری، ھم  �ذاری ری +ر�داری �رد. �د�� �$د �ر�ت �?ت و �	ز =ر��	 ��� د�5ر از �ر�ت 
ر�	��


,	م �?ت و �	ز =	رس را �� �	م +ود �رد. 

	ن 6واد ری ھم در ا�ن �ذ �� ا�ن �ر��ب �ر�ت �?ت و �	ز =	رس �� 1ورت ر
�� �� �	م 
ر�	��
اری ری �د. رد=	ی �ؤ

ھ	ی دور �د�� �� 1ورت �
�)�م در ا�ن  �ود. �/�ود �	
��� ��	رز 
	ل ھ	ی 6واد ری د�ده �� �ر�ت �?�� ��ش از د�5ر ���و&�

�ن �وذری �� &�وان �د�ر&	�ل �?ت و �	ز =	رس ��1وب �د. او در او%�ن 
+�را�� +ود/�3L 	و&� /@ور دا�ت ا���� 

ھ	ی +ود  6$	%�ت 1337ھ	ی �
�	ری �?ت. �?ت و �	ز =	رس 
	ل  �رای �	ر��	ن �ر�ت از /?ظ �را�ت و ا1	%ت ا�
	�� دا
�	ن
��(�	رد �و�	ن �رای 1500=روژه �د�د �	 ھز���  �170ذاری ری در ا�ن ���و&�  را آL	ز �رده �ود. =س از /@ور 
ر�	��

Bرو���� ا�ران، 6و�= C�	�1 .ت �$ر�ف �د�، ذوب�ر��ر	ن، راه د��	�
آھن، 6وBد +را
	ن، ����را��،  آھن ا1?,	ن، 6وBد +وز
آ��د. �ر�ت در 
	ل  �ر�ن ���ر�	ن �?ت و �	ز =	رس �� ��	ر �� +ودرو، 
	�=	، �را��ور
	زی و ��=ر
ور
	زی ا�ران &�ده ا�ران


ود داد 500ھزار و  2	�داران +ود ��(�	رد ` �� 
ر�	�� او%�� +ود ا6زود و �� ھر 
,م 
, ��200ش از  1387 `. 
ھ	ی �?�� �رای �ردا��د�	ن �ر�ت �
�	ر �	%ب �و�� �ود. آ�	ن �د�� �$د �ر�ت  �ذاری در 6$	%�ت /@ور 
ر�	��

��(�	رد ` ا&3م �د. �ر�ت �� 
ر&ت 2رارداد ھ��	ری را  140را ھم �.
�س �رد�د. 
ر�	�� او%�� �ر�ت » ام.
�.اس =	رس«
	� Mcsinternationa ���	/ .رد�ن ��$)د 	آ%�  ��ز �د 	Lآ ��	ت از ھ�5�رای ا�ن �ر� 	رس«ھ	اس =.�
�� ��(� &��ب » ام.

ھزار د
�5	ه 
و+ت 
�.ان.�� �
ت. طرف 2رارداد 
	ز�	ن  185ھ	ی +ودرو
	زی را �رای �و%�د  2رارداد ھ��	ری �	 �	ر+	��
�ذاری �1$ت �?ت  ز �ر�زاری ��	12� �دا�ت. �د�� �$د �ر�ت 
ر�	��
	زی �1رف 
و+ت �ود. ھ�M �,	دی، اط3&	�� ا �,���

ھ	ی �	زر�	�� ��ك �?ت، �ر�ت =�رو�	م ��ش، �ر�ت  �ذاری ری ا6زوده �د. �ر�ت ھ	ی �ر�ت 
ر�	�� ھم �� ���و&� دارا��
 .ھ	ی ا�ن �ر�ت �د�د �	ب ھم ز�ر���و&� ا%�((� اط(
� �را�ر و �ر�ت �?ت و�)ل ��ن /�ل

�ذاری ری 
وددھ� �+ش �?�� �رای �ردا��د�	ن ���و&� �
�	ر 2	�ل �و�� �ود،  ھ	ی ��� از �زد��	ن �ر�ت 
ر�	�� �را
	س �?��

�س �د. ا�ن �ر�ت واردات و 1	درات » ری ����«از ھ��ن روی ���و&,	ی د�5ر �رای ھ(د��o ری �	 &�وان .�

6رو�د. ا�	  �� د�5ر �/1وBت �?�� +ود را ���ر�ت +	ر 22ھ	ی �?�� را �ر&,ده دا�ت. �ر�ت ری ���� ��  6رآورده
د�5ر ���و&� » آر�	ن =ژوه 
�زواران«��,	 �� ا�ور �?�� �/دود ��	�د. ا�د�� �$د » �ذاری ری 
ر�	��«ھ	ی ا1�2	دی  6$	%�ت


ر�	�� �� ��
�ق در1د 
,	م آن از طر ��92ش از  �83.
�س �ده �ود و%� در 
	ل  �79ذاری ری �د. ا�ن �ر�ت 
	ل  وا�
�ن �س  ��5000(�	رد ` +ر�داری �د. �ر�ت �	ھ��� �$د�� دا�ت و 
	�B� ��ش از  �5/12ذاری ری �� ��2ت  
ر�	��

آ�د. =س از +ر�د 
,	م ا�ن  ھ	ی ا�ن ���و&� �� /
	ب �� �رد. �$دن �س 
ر�ز �وه ��ر6ت ��,	 ��� از دارا�� ا
�+راج ��
�ن �س �(�د  ��10(�	رد ر�	%� �رای ا
�+راج  425ھ	ی �ر�ت �	 
ر�	��  روژه�ذاری ری، ��,	 ��� از = �ر�ت �و
ط 
ر�	��

�ذاری ری ھم +�	�	ن �ردن �,ران را �� &�وان د�6ر �ر�زی +ود ا��+	ب �رد �	 ���ر�ن 6	1(�  +ورد. ���و&� �$د�� 
ر�	��
 .را �	 �ر�ت �	در در ھ�	ن +�	�	ن دا��� �	�د

ری «ای ھم �� 6$	%�ت در ز���� �1$ت �رق =�دا �رد�د و �ر�ت �,�د
�  ��دی و�ژه ��ردان �ؤ
س 6واد ری =س از �د�� &23
�ذاران ری ا@	6� �د.  ھ	ی 
ر�	�� �5	وا�� ا1?,	ن ھم �� %�
ت دارا�� 500را �.
�س �رد�د. ا�د�� �$د ��رو�	ه �	زی » ��رو



ھر » �ذاران ری 
ر�	��«��رده ا
ت و%�  ھ	ی �ذ��� =��ر��6 را ا/
	س �ر�ن �+ش ا
�	ن �,ران ط� 
	ل در ��و��» ری«
ا6زود�د. �,ش از �1$ت �?ت و �رق �� ���� ھم �	م د�5ر �ود. ���� دی �� &�وان  ھ	ی ا1�2	دی +ود �� روز �ر و
$ت 6$	%�ت

�د�� دو%ت ا31/	ت ��  ھ	 �	 �د�ر�ت �/
ن �,ر&(�زاده ر�7س 
	ز�	ن �ر��ت ھ	ی وا�
�� ���	د �,�د 
	ل ��� از �ر�ت
در1د 
,	م  ��15(�	رد ` ھز��� �رد �	  �30ذاری ری،  داد �� �ر��� �	زه =�دا �رد. �ر�ت 
ر�	�� ھ	ی +ود ادا�� �� 	%�ت$6

در1د د�5ر 
,	م را  ��5(�	رد ` د�5ر 1رف �رد �	  10ا�ن ���� را ھم �� ��(ك +ود درآورد. �ر�ت �?ت و �	ز =	رس ھم 
دھد ����ر�ن  رخ داد. آ�	رھ	ی ر
�� ����ر �ده از &�(�رد �ر�ت ��	ن �� 1383در
	ل �1	/ب ��د. +ر�د 
,	م ���� دی ھم 

 .�� و2وع =�و
�� ا
ت �1383ذاری ری در 
	ل  �,ش ا1�2	دی و +ر�دھ	ی 
ر�	��
 550ھ	ی ر
�� ا�ن �ر�ت ط� �ك دوره  �ذاری ری �ود. �را
	س �زارش ھم د�5ر +ر�د �زرگ 
ر�	��» راھ�5	�	ر«�ر�ت 

	ن 6واد  ھزار �ن 6رآورده 50ھزار �ن ��ش آھن و  �110و، ذرت و 
و�	،  ھزار �ن
ھ	ی �?�� /�ل �رده ا
ت. ا�	 �	�د �ؤ

�رد�د ھ(د��o آ�	ن �	 
ر&�� &��ب �� �زر��ر�ن �ر�ت ��	ری ا�ران �دل �ود. از �?ت و �	ز �ر�6�  ری ھم ھ�5	ه �1ور ���
�ر�ت وا�
�� �� ھ(د��o �ود �� �	�رای =رورش ��ر�رغ ھم =�ش آ�د.  �22ت و�)ل و ����، ھ��5 در %�
ت 6$	% �	 �رق و /�ل

روزه و  &دد �و�� �ك 150
	ل �$د ھدا��5ران ری  ��4وز =رورش ��ر�رغ را 1	در �رد.  1376وزارت ��	ورزی 
	ل 
(�د +ورده �	�د. �د�� �$د ا%�((� �و%�د ��ر�رغ ا�ران � ھ	ی �ر�ت ��ن روزه را وارد ��ور �رد�د �	 6$	%�ت 35&دد �+م  100

 .2ط$� ��ر�رغ آ6ر�)	�� د�5ر ھم �� ���و&� آ�	ن ا@	6� �د 700ھ	ی +ود را و
$ت داد ��  �ر�ت �	ن 6$	%�ت
ھ��	ر �	غ در /وا%� �,رری را 230، �1378ذاران �ذا��ت +	�1 دا�ت. آ�	ن 
	ل /@ور در &ر1� ��	ورزی �رای 
ر�	��

+ر�داری �رد�د. �د�� �$د �ك ��	ور ا
=	��	�� �� ��C آ�	ن ا@	6� �د و =روژه �.
�س  »���ن �
�ر ری«�رای �.
�س �ر�ت 
ھزار ��ر�ر�C �(�د +ورد. �و%�د ز&?ران و =
�� ھم د�5ر �ر�	�� �ر�ت �ود. ا�	  �200زر��ر�ن �(+	�� ا�ران �� و
$ت 

��ران ھ��ن ���ودھ	 �.
�س �د. ا�ن ھم �رای » زر�ن �و�ت �,ران«�رد. �ر�ت  ���و&� ھ�وز ���ودھ	�� را ا/
	س ��
�د�� �$د آ�)درھ	 » زر�ن �و�ت �,ران«�ذاری ری �د.  �� �	م 
ر�	�� �82.
�س �ده �ود و%� 
,	م آن در 
	ل  �73ر�ت 
	ل 

��$(ق �� �ر�ت =����	�� ا�ور دام وزارت �,	د��	ورزی را ھم +ر�داری �رد. » +	�(ق«Kرو���د �د �� ���	ر�	ه ��$�1 
 1514220��(و�رم �و�ت �	و،  1964922��(و�رم �و�ت �و
?�د،  1510529آ�	رھ	ی ر
�� ا�ن �ر�ت �را
	س 

 6850��(و�رم �و�ت �رغ را 
	%�	�� روا�� �	زار �رده ا
ت. ���	ر�	ه ا�ن �ر�ت  365889�رده و  ��(و�رم �و�ت رخ
 .��د S ��رأس �و
?�د در ���و&� ذ� 500رأس �	و و  ��50ر�ر�C و
$ت دارد و روزا�� 

��
 ��5000ر�ر�C را �� +ود ا+�1	ص داده ا
ت. ���� 2	�ل �و�� در�	ره ا�ن ���و&� ز��ن  ��13800دی ھم  �	ر�	ه �
 ��B	
ای ر6	ه و �,رو�د، �,رداری �,ران  ھ	ی ز���ره �ود. 6رو�5	ه ��دی �� �ن +���	ر �
�� ��1200ر�ر�$� ا
ت �� در آن 

آ��د. در ��	ر ا�ن  �ذاری ری �� ��	ر �� 	�=	 �زر��ر�ن ���ر�	ن �ر�ت �و%�د �و�ت، 
ر�	��+ودرو و 
 ھ	ی ا�ران و �	ر+	��

ر�	�� 200ا+�1	ص �	�6� �	 » روزان«ھ��	ر �	غ ھم �� ���و&�  ���800و&�  ���% C�	�1 و ��رده �+ش	ذاری ری  رأس ��

�	�د. ��� از �د�ران  ھزار رأس ار�)	 �� 6آ��ده ��  ھ	ی دھد ا�ن ر2م ط� 
	ل ھ	ی آ�� �ر�ت ��	ن �� را 
	�	ن دھ�د. �ر�	��
در دورھ	ی +	ص /�� 12د �.
�س �	�ك +1و�1 در %�دن را ھم دا��� ا
ت. ا�ن » 6واد ری«��د  
	�ق ا�	ق �	زر�	�� �)ل ��

در آ6ر�)	��  ھ	ی 
	+��	�� دھ�د. 6واد ری /�� =روژه �و@وع از 
وی �د�ران �ر�ت �.��د ��ده ا
ت. �ر+� ��	�C ھم +�ر ��
ھ	ی �ذ��� �دام  �ذاری ری ط� 
	ل ھ	ی 
ر�	�� در د
ت ا�را دا��� ا
ت. %�
ت دارا��» ���	ن«��و�� را �	 ھ��	ری �ر�ت 

��ر در ��دان آرژا���ن �,ران را ��  �3633	�6� ا
ت. 
	ل �2ل ا�ن �ر�ت ��,	 �ك 
	+��	ن ھ�ت ط�)� �� �
	/ت  ا6زا�ش ��
 . �� �زا�ده �ذا�ت��(�	رد ` ��2150ت =	�� 

��	
ای �� 
�ت 
	��	ن 
	+��	ن +�	�	ن �ردن ��/رف �ود. �د�ران  ھ��ن �ر�	ن 
�ب �د �	 �	ز ھم �5	ه �
�	ری از $6	Bن ر
�� Sت ھ��5 �ر���ر� ��	
ھ	ی �روھ� و ا+�	ر دا��� �	��د. 
	��	ن �,رری �,ران ھم �دان  دھ�د ����ر�ن 6	1(� را �	 ر

ا�د، �دار�د و%� ھ�	ن اھ	%�  �	ن را از �<را�6	�� ز�د�� آ�	ن ا��+	ب �رده ھ	ی �د�را�� �� �	م �ر�ت و 6$	%�ت اط3&� از 
وا�ق
  . �وا��د د
�	وردھ	ی �وKر و �و6ق �د�ران +ود را �ر 1?/� �(و�ز�ون ��	�	 ���د �,رری ھر روز ��

ھ	ی وا�
��  �ت و واردات &23� �دارد. ��� د�5ر از �ر�ت�ذاری ری ��,	 �� �?ت، �رق، ����، %���	ت، �و%�د �و �ر�ت 
ر�	��
ای  ���� =��م 
��	 �وده ا
ت. ����» �رد�م �� +	�� �ر��«���ده و ��ری �ر�	��  ھ	ی �ذ��� �,�� �ذاری ری ط� 
	ل �� 
ر�	��

 .ز �وده ا
ت�ر��ب در ا�د��� اھل ری �� �وا��د �� ��	�	ی آن ������د. 6واد ری �د�ن �� اھ	%� �,رری ھم ��
 :ھ	 �ر+� دارا��

  +ودرو ھزار د
�5	ه 
�.ان.�� �رای ا�ران 185ا�/1	ر �و%�د 
 �	%ك �ر�ت �?ت و �	ز =	رس

 وارد���ده +ودرو ��.ام.و
 ھ��	ر �	غ �800	%ك 
 ھزار ��ر�ر�C �(+	�� �2	%ك 
 �ر�ت ��	ری و �1$�� �22	%ك 

 ان�	%ك �زر��ر�ن �ر�ت �و%�د���ده و 1	در���ده �و�ت ا�ر
 �ؤ
س او%�ن �زر&� ��ر�رغ در ا�ران
 ھزار رأس �	و ��رده �2	%ك �زر��ر�ن �	ر+	�� %��� �,ران �	 

  «�� +	�� �ر��5رد�م«���ده �ر�	�� �(و�ز�و��  �,��
 ` �12500000000	%ك �$دن و �	ر+	�� �س �� ارزش 


	زی در آ6ر�)	�� ��ری =روژه 
	+��	ن 
 ���C:��(� �,رو�د ا�روز

 



�ن �س �(�د +ورد. ���و&� �$د��  ��10(�	رد ر�	%� �رای ا
�+راج  425ھ	ی �ر�ت �	 
ر�	��  ،��,	 ��� از =روژه
�ذاری ری ھم +�	�	ن �ردن �,ران را �� &�وان د�6ر �ر�زی +ود ا��+	ب �رد �	 ���ر�ن 6	1(� را �	 �ر�ت �	در در  
ر�	��

 .ھ�	ن +�	�	ن دا��� �	�د
ری «ای ھم �� 6$	%�ت در ز���� �1$ت �رق =�دا �رد�د و �ر�ت �,�د
�  ��دی و�ژه س از �د�� &23��ردان �ؤ
س 6واد ری =

�ذاران ری ا@	6� �د.  ھ	ی 
ر�	�� �5	وا�� ا1?,	ن ھم �� %�
ت دارا�� 500را �.
�س �رد�د. ا�د�� �$د ��رو�	ه �	زی » ��رو
ھر » �ذاران ری 
ر�	��«�ر��6 را ا/
	س ��رده ا
ت و%� ھ	ی �ذ��� =� �ر�ن �+ش ا
�	ن �,ران ط� 
	ل در ��و��» ری«

ا6زود�د. �,ش از �1$ت �?ت و �رق �� ���� ھم �	م د�5ر �ود. ���� دی �� &�وان  ھ	ی ا1�2	دی +ود �� روز �ر و
$ت 6$	%�ت
ا31/	ت ��  �د�� دو%ت ھ	 �	 �د�ر�ت �/
ن �,ر&(�زاده ر�7س 
	ز�	ن �ر��ت ھ	ی وا�
�� ���	د �,�د 
	ل ��� از �ر�ت

در1د 
,	م  ��15(�	رد ` ھز��� �رد �	  �30ذاری ری،  داد �� �ر��� �	زه =�دا �رد. �ر�ت 
ر�	�� ھ	ی +ود ادا�� �� 6$	%�ت
در1د د�5ر 
,	م را  ��5(�	رد ` د�5ر 1رف �رد �	  10ا�ن ���� را ھم �� ��(ك +ود درآورد. �ر�ت �?ت و �	ز =	رس ھم 

,
دھد ����ر�ن  رخ داد. آ�	رھ	ی ر
�� ����ر �ده از &�(�رد �ر�ت ��	ن �� 1383	م ���� دی ھم در
	ل �1	/ب ��د. +ر�د 
 .�� و2وع =�و
�� ا
ت �1383ذاری ری در 
	ل  �,ش ا1�2	دی و +ر�دھ	ی 
ر�	��

 550ره ھ	ی ر
�� ا�ن �ر�ت ط� �ك دو �ذاری ری �ود. �را
	س �زارش ھم د�5ر +ر�د �زرگ 
ر�	��» راھ�5	�	ر«�ر�ت 

	ن 6واد  ھزار �ن 6رآورده 50ھزار �ن ��ش آھن و  110ھزار �ن �و، ذرت و 
و�	، 
ھ	ی �?�� /�ل �رده ا
ت. ا�	 �	�د �ؤ

�رد�د ھ(د��o آ�	ن �	 
ر&�� &��ب �� �زر��ر�ن �ر�ت ��	ری ا�ران �دل �ود. از �?ت و �	ز �ر�6�  ری ھم ھ�5	ه �1ور ���
�ر�ت وا�
�� �� ھ(د��o �ود �� �	�رای =رورش ��ر�رغ ھم =�ش آ�د.  �22 در %�
ت 6$	%�ت و�)ل و ����، ھ�5 �	 �رق و /�ل

روزه و  &دد �و�� �ك 150
	ل �$د ھدا��5ران ری  ��4وز =رورش ��ر�رغ را 1	در �رد.  1376وزارت ��	ورزی 
	ل 
��ر�رغ ا�ران �(�د +ورده �	�د. �د�� �$د ا%�((� �و%�د  ھ	ی �ر�ت ��ن روزه را وارد ��ور �رد�د �	 6$	%�ت 35&دد �+م  100

 .2ط$� ��ر�رغ آ6ر�)	�� د�5ر ھم �� ���و&� آ�	ن ا@	6� �د 700ھ	ی +ود را و
$ت داد ��  �ر�ت �	ن 6$	%�ت
ھ��	ر �	غ در /وا%� �,رری را 230، �1378ذاران �ذا��ت +	�1 دا�ت. آ�	ن 
	ل /@ور در &ر1� ��	ورزی �رای 
ر�	��

+ر�داری �رد�د. �د�� �$د �ك ��	ور ا
=	��	�� �� ��C آ�	ن ا@	6� �د و =روژه �.
�س » ���ن �
�ر ری«�رای �.
�س �ر�ت 
ھزار ��ر�ر�C �(�د +ورد. �و%�د ز&?ران و =
�� ھم د�5ر �ر�	�� �ر�ت �ود. ا�	  �200زر��ر�ن �(+	�� ا�ران �� و
$ت 

ھم �رای ��ران ھ��ن ���ودھ	 �.
�س �د. ا�ن » ,رانزر�ن �و�ت �«�رد. �ر�ت  ���و&� ھ�وز ���ودھ	�� را ا/
	س ��
�د�� �$د آ�)درھ	 » زر�ن �و�ت �,ران«�ذاری ری �د.  �� �	م 
ر�	�� �82.
�س �ده �ود و%� 
,	م آن در 
	ل  �73ر�ت 
	ل 

ی �رد. ��$(ق �� �ر�ت =����	�� ا�ور دام وزارت �,	د��	ورزی را ھم +ر�دار» +	�(ق«Kرو���د �د �� ���	ر�	ه ��$�1 
 1514220��(و�رم �و�ت �	و،  1964922��(و�رم �و�ت �و
?�د،  �1510529را
	س آ�	رھ	ی ر
�� ا�ن �ر�ت 

 6850��(و�رم �و�ت �رغ را 
	%�	�� روا�� �	زار �رده ا
ت. ���	ر�	ه ا�ن �ر�ت  365889�رده و  ��(و�رم �و�ت رخ
 .��د د در ���و&� ذ�S ��رأس �و
?� 500رأس �	و و  ��50ر�ر�C و
$ت دارد و روزا�� 

��
 ��5000ر�ر�C را �� +ود ا+�1	ص داده ا
ت. ���� 2	�ل �و�� در�	ره ا�ن ���و&� ز��ن  ��13800دی ھم  �	ر�	ه �
 ��B	
ای ر6	ه و �,رو�د، �,رداری �,ران  ھ	ی ز���ره �ود. 6رو�5	ه ��دی �� �ن +���	ر �
�� ��1200ر�ر�$� ا
ت �� در آن 

آ��د. در ��	ر ا�ن  �ذاری ری �� ��	ر �� +ودرو و 
	�=	 �زر��ر�ن ���ر�	ن �ر�ت �و%�د �و�ت، 
ر�	�� �رانھ	ی ا و �	ر+	��

ر�	�� 200ا+�1	ص �	�6� �	 » روزان«ھ��	ر �	غ ھم �� ���و&�  ���800و&�  ���% C�	�1 و ��رده �+ش	ذاری ری  رأس ��

�	�د. ��� از �د�ران  ھزار رأس ار�)	 �� 6ھ	ی آ��ده ��  ر2م ط� 
	لدھد ا�ن  ھ	ی آ�� �ر�ت ��	ن �� را 
	�	ن دھ�د. �ر�	��
در دورھ	ی +	ص /�� 12د �.
�س �	�ك +1و�1 در %�دن را ھم دا��� ا
ت. ا�ن » 6واد ری«��د  
	�ق ا�	ق �	زر�	�� �)ل ��

ھ	ی 
	+��	�� در آ6ر�)	��  هدھ�د. 6واد ری /�� =روژ �و@وع از 
وی �د�ران �ر�ت �.��د ��ده ا
ت. �ر+� ��	�C ھم +�ر ��
ھ	ی �ذ��� �دام  �ذاری ری ط� 
	ل ھ	ی 
ر�	�� در د
ت ا�را دا��� ا
ت. %�
ت دارا��» ���	ن«��و�� را �	 ھ��	ری �ر�ت 

��ر در ��دان آرژا���ن �,ران را ��  �3633	�6� ا
ت. 
	ل �2ل ا�ن �ر�ت ��,	 �ك 
	+��	ن ھ�ت ط�)� �� �
	/ت  ا6زا�ش ��
 .��(�	رد ` �� �زا�ده �ذا�ت 150 ��2ت =	��

��	
ای �� 
�ت 
	��	ن 
	+��	ن +�	�	ن �ردن ��/رف �ود. �د�ران  ھ��ن �ر�	ن 
�ب �د �	 �	ز ھم �5	ه �
�	ری از $6	Bن ر
�� Sت ھ��5 �ر���ر� ��	
ھ	ی �روھ� و ا+�	ر دا��� �	��د. 
	��	ن �,رری �,ران ھم �دان  دھ�د ����ر�ن 6	1(� را �	 ر

ا�د، �دار�د و%� ھ�	ن اھ	%�  �	ن را از �<را�6	�� ز�د�� آ�	ن ا��+	ب �رده ھ	ی �د�را�� �� �	م �ر�ت ط3&� از 
وا�ق و 6$	%�تا
  . �وا��د د
�	وردھ	ی �وKر و �و6ق �د�ران +ود را �ر 1?/� �(و�ز�ون ��	�	 ���د �,رری ھر روز ��

ھ	ی وا�
��  ��	ت، �و%�د �و�ت و واردات &23� �دارد. ��� د�5ر از �ر�ت�ذاری ری ��,	 �� �?ت، �رق، ����، %� �ر�ت 
ر�	��
ای  ���� =��م 
��	 �وده ا
ت. ����» �رد�م �� +	�� �ر��«���ده و ��ری �ر�	��  ھ	ی �ذ��� �,�� �ذاری ری ط� 
	ل �� 
ر�	��

 .د��� اھل ری ��ز �وده ا
ت�ر��ب در ا� �وا��د �� ��	�	ی آن ������د. 6واد ری �د�ن �� اھ	%� �,رری ھم ��
 :ھ	 �ر+� دارا��

  +ودرو ھزار د
�5	ه 
�.ان.�� �رای ا�ران 185ا�/1	ر �و%�د 
 �	%ك �ر�ت �?ت و �	ز =	رس

 وارد���ده +ودرو ��.ام.و
 ھ��	ر �	غ �800	%ك 
 ھزار ��ر�ر�C �(+	�� �2	%ك 
 �ر�ت ��	ری و �1$�� �22	%ك 

 ���ده �و�ت ا�ران�	%ك �زر��ر�ن �ر�ت �و%�د���ده و 1	در
 �ؤ
س او%�ن �زر&� ��ر�رغ در ا�ران
 ھزار رأس �	و ��رده �2	%ك �زر��ر�ن �	ر+	�� %��� �,ران �	 

  «�� +	�� �ر��5رد�م«���ده �ر�	�� �(و�ز�و��  �,��



 ` �12500000000	%ك �$دن و �	ر+	�� �س �� ارزش 

	زی در آ6ر�)	�� ��ری =روژه 
	+��	ن 

 ا�روز ���C:��(� �,رو�د
 


