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:  اق ان ودن ای یع وص ،زرگ ک قا

 ،د ،ن از  
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ص  ی ی ؛دا

 ،یا   ،ری  در ده ا آرا ری ،اق ری
ا ن رت وآ ده ا دم اق از ای د ین 
رت،  یها؛ از ر ام  اوز؛ از »این« « ب « و  در 
ن  و ی؛   و ن  را دن د و وری و 
رو را   دی      و ری ور ،ن 
 هازه و وی هی ن در ای دا د  شان را د ل و ا

ن ای ایت ال ا ؛ا
*  *  *

رت ایان و اق، زار  ا  در ل ن د اوا  د 
  را دا ار  ا  ای   بو آ  ؛ ازه ادی
  -ا   وزاق ا ا ود دا از و  ده ا
  هی دزه ا ار آن را در  ان  ا ؛رو رو
 ا   زد و ای ا اق را ک م ازود ی  ا دا
  و ی ز ز   دا  ،اق ن  ر
 ان دا دا ا آی ب  ان د دارد، ی   را 
    ا ای ؛ وااق ا د داا    از 
 ا    و ها ر وا ب ای اق در  درات د و

  دا  دا رو  ا ر   در
اد دا اق ا از ای ان آ دیه ا؛ آ  ا  ایان 
    و از ا  آن   دن  ا ان ایزر و
 ا  اق ان ورت ای در ان دا   رد آا  ان
ا و ی  ی در هت  وشه ا ا  در 

 د ا    ت ای ت و درازن
 ی ر ز  د ن اق در دا یا ر 
 اردن، ن و   ان د واردا  و ت  ر 
  ان  ، ر    ؛ها  یآرا شاق د
  ک ز و ی  ار ر داده و در ا ط از اردن  

  اق   ورود  ان  ن
  ز ؛ ایان اای ز ز ورود یاری و ین آرام در ای
در  اد ای در ا آرام اوز اق ر را و  ا و 

 د ایا  ده و  ان رادرات ای 
 ارو و  ا ن  اق و روز ه ایوی ای دی  از
ا در ط ز  د ز زار ف اق، درات ایان  ب 
 روز ای دو ا  تا  آی ؛داده ا ایر را ا ای
    ،دزه ا ر، در در ای ر دا  د ن اق
راه  ا زار ایان ده  در  ا  زز زار زه و 
 وا ده ا ی ر زار  ان درر ای  و 
ا   ار و  ه اقای و ی  دم ن اق 
  ی د ان دردو  ورت نآ ی و ر دو و
 و ر ا و ر را ین  ون  زرن و درن 
ایا   و   از  در ر  یج  دم اق 
 از  ز اده ا ود ن ا  و 
 هد  ر د ا ددار  ر     از
  ای   اردا  نز و ا وزارت    ر

د ا  آن را  ی و ی
در ین در ی م ی  ا ر دا در اق  ا ده 
 در د ر ت ایان  را در ار فه ا ار د 
 ای   ن و درن اقا و آیه ان  
 اای    ر ت و  اق و دم   ا 

 ا ه اق زار در

از ب خج د
دبل اق ک بزرگ ایان و اق
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ی ی

 :رو د

  اق
  ک

 ا  در ای ا ن��  
وت و اد و  ام داد ر 
  اق از ن��دو  د و ��ارز

د ل ان راای
رئ ر�� رن ایان و ��اق را دو 
 و دارا   ،دو ،ی ،ادر ر
  م و ا  ر ری ا
اق در ا و وری یه دا را 

دا ی ی و ی 
رو  ن ها ه و ن 
    اق را دم در ن��
 ا وز ت و ل  د و در
 ز   را وری   اق در
دل ��ن دم اق دا�� و : ایان 
 ده ا اق ر ز راه دراز آ  ر ن

رئر�� رن در دی��ار  ر 
 ت و ا اق را ت و ا�� دا
ر ا ایان اد د و : در 
 ا ر در ور س 
  و  ��د ��  در ر 

  یی
 رو �� ��م وا��ا
  در ر�� ��رو  اردی در ادا
   نز��  �� سا
  اق در وزی �� ،در ا ��

د و د ا 
رو�� در ای دیار  ی��  د و 
ا  ی اق،   :اق 
  ر ، س�� ر��  در
 ر ر ا  دوش  را ��

 ��ین راه  در ر  اق ا  و 
 ت و   دو اق ا و 
ایان در ان دا �� را  ل ص در 
ار ار درئ ر�� ن 
 ان و  انای ��ا ر :د
  د ادر و ی�� و و ��
��اق  ده و  ا ��د  در 
ای   از  ازه ای و  ازه 
 ر  داد ا زها  و  ا

 اق د ان وای در روا ا
رو در ادا ای دیار  ن ای  دم 
و ار ��اق ی  ا ��ا ت 
 د: روز او ��ی ،�� اق و ا
 ��وری و ل دا��در ا  
ار �� ،ه دی ��  و 

 ن د ��  ییآ
  ا و �� س و��و ا
   و ��ری �� از  ��م ا
 ��اد، آ ام د �� دا را 
ران  رئ ر�� رن 
 ز سا  را  رت 
 و   دا و ی د: 
 ا ر دی��  و یآ د داری��ا
 م دا را وری  ا
ی در �� ر  وری�� در آن 
 زه و ی��ا  ی ،د��  ر دار��

 ر آن دو ادر
 او  ای دآوری   اق وزی
درا ��ا دیار �� ان ��ر در 
  نز��   سا ��

�� را از ایان دا�� ا ،��أ د: 
��اق روا �� ر ا�� ایان را 
��ر ی دا و روا دو ر د 

ه ا  و
 ا�� �� �� �� را ��وری و
 دی ا   اق دی
ا��م و  ا  ر دا و 
یدآور  : ایان در ی رت و 
   ،اق  ا ار 
ی را وری و  ا

 ا در :ر دااق ا وزی��
  دا ا اق  ر د و 
   ا ا   ر ت
  ای  ن و آن ای ��دا 

 رگ

  از 
 ای زها

و  ازه 
  ا

و  ازه 
ا داد 
 ر 
ا در 

روا ایان و 
 اق د



ض ایان، 
  ث

  ا
 وپ

وری را 
ی

درات  41رد در  از رل و ر  اق
ی ، ن و رت رل و ر : ر از وا  ان 

ت د را  ا  اق در   و ادا داد: از اا ل  41رد 
ه ا در اق  نا از ای  رد

 ی ارداد ده ااق: آ
 ی ارداد ا ا داق از آ اق، دو  انق ای وات 500 ار ودرات ی م دوره زا  ن

 ایر ا  را د اتا ، ز درات ی ارداد از ا  اق ان وای داده ا  انای 
ده ا زر را آ دو   تد
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چمااز چمااز

درن 
ی ه 
ت 
  ا
 و اب 
 در ای 
ص 
  دا
ا  زار 
  اق
  ا 
 
د

رئ اق ک ایان و اق  دت 
ایان و اق در ��ل را ود  12رد در 
ام د و ��    :ای اق و 
 اری�� و دا ،��ا و
ای�� ر و  �� د و 
آ ،اق زار ��ر  ا  ب 

د
  د: در ی ،قآلا ی د
ت ریا   و ، اارد 
و ک در روا  ای�� ر دا  در 

ه ا   ل
و��  ��  ای  دو ��ف  از 
روا�� را  دادها��، ار د: 
�� ��ت در��ره  و ا��ل ل 
 ا  ��ن داری را �� ی�� و
 ر��   راه ت  ��اق 
 زر  ص د را در رات

ده ا  اردو ا

 یایط ج اق از ان وای زرگ ک قا رئ 
رت ن دو ر

 یی انای
ه ا ن و

 د  ی ای�� ق، در��آلا  
  ر�� ت �� رد ع
 ی رد در ،ر�� ی�� ن و�� و
ای   از  ا  اید ه 
 : اق ان وک ای قا رئ ا
  ا ت ه ی ندر
 ��ص دا در ای �� بو ا 
  ا   اق زار  ا 
  ارای  ا ی ر د 
 ن آد   ر ای  
ز�� و �� روا�� اد�� 2 ر را 

  

 دو 
رئ اق ��ک زر ایان و اق در 
   ��ا ای ود: واا دی 
ان رد ر آ�� ا�� در اد 
��ر ا�� و ا  رم ی��  رد در 

 آ    ،د  دا
 ،�� دو ن ایا دو  نا  ��ا
درای و رت و ری  رد ز 
 ای  ،د  را �� ای  ��ا
    ای  ا ��

رود ر  
 �� ،�� ن اید: در ی و
 ای ا �� ی  ز دارد�� ��ذ
 ��ا  در ای ،�� رگ را ا
  ای  یر�� ود  در د 
ا دها، ا وا ای ا  ان 
  ر  انای ا آ در �� از
  ، ای  ا ، ه
 ی ر ت   و ا یا

د 
 ا ا دو :��ر داق اآلا
��وج از رد ر ��ف دو ��ل آیه 
ارای ده ا�� در  �� ل رم 40 
 ا و ا دا د   را در
 ای ورد؛�� د ا رم را در ری�� 
 ��ون از د     نا 
دادن دورد ر، رد را  ؛ ا 
ا  ده   ر رت 
 ا ،د�� هدی �� در ای ��
��ن رار د در را  وج 
  ی  ه، ا�� ارای ر د��از ر
  د، در ه�� ب ��  
در  یی، ارای ی �� ب، 

رود ر   ا
 ای دوم دو �� ،ق��د آلاا 
ا�� �� ای��  را   ا�� و از 
 زه  و دا و ن 
درا ��ده ا�� �� در را �� آن، 
ات، ادات و دات د را ارای ؛ 
 ررا ��  ش دارد ��دو ،ای
  و ای ��  را �� ای ،
 ا�� و    ت ر، 
 ا دو آی  ��ا ای ال ا
 ه ا     ،ل�� ف دو
 ای ی  رج�� در را از ر�� و ��
ا�� در  ل رم و م  رد 

رود 
   ،در  :��ر داا و
ا  اد را   ور ده و 
 دی ا را    رید؛ 
ای�� ی دی  دو ��ا ف دو 
 رو     ر را دل، ا
ری وی و آ و  رد �� را 

 

 ز را    دو
  اق ان وای زر ک�� قا رئ
  ،ا   ی ای  ناذ
  را ا  ی ی  :د
 ه و ا��     ��و 
 ودی   ت  در را ی

  نا    در د�� ف
 ای و ا  آ    
 ای د؛  آ  ی را در زی
  ان ،د�� ز  ای  ��ز 

د وارا  ای در اا
  انی د: ا ی ق��آلا
 ارای ، ل   لا  ی
    ده و�� ت را ا��
 دها، ا  ا  دا  در 
  ای  ده و ت، د ارای 
ا  ا د در  وام ، آن را 
 ، ر در ی ت ده و ی
   دری ا   ای

د داردن و از
و�� : در را��  ��ت   از 
ت ن  وی ا ه 
ا�� و ای ای��  د ع 
 در ای ،ن ا  ل در  ت
 ه ا د و��   
  ی ن در ای ا ه ا�� ز
�� در را  دری  د از 
 ی ل  در ��ا هدی  را ��دو
اوی �� زم در را  م  در 
 وج از رد در   و ش د 

د   ی 
رئ اق ��ک زر ای��ان و اق 
   و ی ا :د ن 
  ،د داردن وا  ای  در را
 ای ا �� ��ا  ا ئ
 ، ای  ا ؛ ارا ا  ��
  از ی  ��ا ی  177 و
 ی  ادا ای د؛��  ها
  ور دا ی   را  ای
  ی ، ای�� در  ای 
ا اد ایان ا��؛  ای اط 

 دا ی ادر ا  زم را

دو   د
 ا ای  در ای   :داد ادا و
  در د   ر   
  آن در را   د هدی  ای

 در ای دو ،ا  
 ت �� ��ا �� ی
  را  د، در  ن 
    را اد ازن  ��ا
 دو   ��ا ،��  ر و ای
  د دارد، اد و ای  دادهای 
ا  ا در  ت و دین 
 ا  ی ش و 
را ام د، و  ت �� ی در 
زه ت  ا  در دو و 
   و دو ا وزن ه 

 ان روش را از ای درآ 
آلاق  د دی ای  اره د و 
    ه ر �� در ای :
 ی  و �� ان�� ی رو  دو

 د ی ی ،ان�� ی ای رو
 ی ل ان   د، در رو 
 د های ت  نا  ،
  ،دار ا عو او  م  و
ای ا ا  رو ی�� ان 
 ا  از  ، د ��د و

دا ا ع را ای  و ر
و اود: دو  دارد  ی ان را 
 ی  دن و  و  رو
 ی ی ،ل�� ف دو   رگ
  ای   در ، را رو ��د
 و روش  د در و  

رود ر 
رئ اق ��ک زر ای��ان و اق 
 دو  ا ای   :د ن
  را  ل، ای�� ف دو دارد 
  ز آن  از ��   در ،��
  دارد و و ی ی ن 
 ای و ��ا  ر��  د در
دو ی در زن  د ی ده 
 ای  ، اا    ا و
 د ر را ده و��  ا �� 

د 

  در د یی  
دو در

 ای ادر ا روش دو  ��ا  و
 ،��ی   یی ان ��؛ 
 ، د ای�� ر در دا ا
ای در  ا   رد د در 
دو و ا ه ا هدی    ای
ی �� ا�� ر اد را 
 یی ر  ا ی و ، ض

ز ا رد  ای اا ا 
 ئ  ا ای دی  : قآلا
  ای ااز ا ��  رات رواو ا
 د و ا ل ی  ��  در
 ،�� ای اا  رود   �� ر
 ا ای ، رج دان را از رد ای��ا
   در  ن دوت ز ا وا ا
  ،د    ز د و  ،ه

 ا ا عاو  ر

 دو ل  ت 
 دا

و ار دا��: او ی ای ار را اید 
 دت ا  ل  ای  د
ا و  ی وا را  وا ایان 
 ای د دای  از  را ی و 
    د زم ا  ا  در
ان ای  ر را   در ل ام 
 دری  را ��ا و  ات و ��دار
دها و ش ��د  ی��  و 
 د، ا��  اا ا �� ��ی
  ر در ی و  �� نی ا

ر ا ی   ،د ار ب

 ی  �� ،ق��د آلاا ��
 ��دا  در ای �� یآ 
  زم را �� ی ��دو و ا ��
  یوهر در ای �� ، ا
 دت ا��  ا ��در دو 
  ی   ،د�� ��
ااه ��ه و ار  ،��ا در 
ی ذ    دو ،دم 
 آ ی ای و    و

ه ادی را
  ند: ا �� ر دی ��در ادا و
دو��  �� و ارای رار و ��د 
 د  ی ،آورده ا را  ای ا
 دارد را ارای ا  و    
د  ��  ی �� ی�� د، 
ا ا ای �� ی �� ی��  ان 
  ادا ��  ا  �� ی
 و دی �� ازما ن ان وی و
 و ا  ا دو ر و  
   ف ن�� در ای  د��
 ،ورزی   �� �� اد و در ا

د 
ی�� آلا��ق ��  :��ر 
 ه �� ی ن��ا �� ��
 ا ی    در ها دا
 ه �� و ی د د را از ت 
 در  ��د  ��  ای از 
 �� ا د اده ده و د 
��  در ای رت،  ا د 
   و ��ا   ��  

د ا تر
رئ اق ��ک زر ای��ان و اق 
   ا ر ی  :ودا
   آ ��  ی ی و ��
ا��ارد ا  ی�� ه 
   اران نا   در ا
  از آ  هدار  د
    از آ ی د�� و ها
 ��  یان ��  ر وارد 
��ده   ا��م �� دآور و ه 
وا��ای آ را  د ر در 

  ل نی
و ی�� د: یان  ی ا آن 
  در ارزی آ   د، ان 
تر   ��ل اد ر 
ا�� در   ان  ی  دن 
  ه��  ع ای   ارزی
ر ��د  اران د رئ اق 
��ک زر ایان و اق �� ن 
د:  �� ان ��  ر 
آن   ا د از اای هور ،د 
 ه و ای  ا ، 
 س ا��ا   و ی ی 
 ��ع درآ�� ر از ارای ت 
 50 در ��  دا ان 

ه ا

اام در پ  از ایم  اق
 : د  داد  اق  ماز ای   در امم از ان ایا  م هدا رئ

 ا و ا ا اق از دی ن وام و ان ایه اوی  اق ان ور ای دو  ا ر
را دارد  در زشران و آ شی دم آره( ای( من ار هوی  نا در
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  ل 
ن از 
زار اق در 
  ی
17 در و در 
  ی
10 در د 
ا در ل 
 دو ض
 ر ی
اق  و 
18/5در از 
 زار اق 
در ار ایان 
ا

درات درو ایان  اق در ��ل 1391 
 یی د  ا ��ان را دا ی
در درات   دروز 
و د��ااز وزارت ��ی دو 
 ر و �� ل�� ان در ��ر ای��
 ت دو ��ده ا ا دزی 
  را درو ��ب ای  اق
�� از ورادات ��درو ایان  اق 
ان د ا ای ع ی�� د 
زیا �� ایان درو و ی در اق 
  دار و ��ت �� ود آه 
 ای اق ا  وزارت �� از 
   از �� ت
 از، د  اق زر ایان 

اق ا و
  ان ل��ه اول ا  در :�� و
��درات  اق �� 5/5رد در د  از 
  ت  رن د 440 ان ای
و �� و  2/2رد در  درات 
ی�� د �� درات را ��ق،  و 

ا   در ری ت
   از ر ایان و اق98/5 
در   ر ا�� ایان ا و 
  ط �� ر از از ��1/5 در ��
واردات از اق ��د   ه آن 
 ��ای ی��  اد ای و 

ا وازم ا
د اق زر ای��ان و اق : در 
ل   ز ر ��ک  اق 
 زار ا داری ز زار  و
��ز  ف رزه �� ق   ود 
آها��  ا ان  واردا ق 
از اق را در  ی  واردات از اق 

د از1/5در 
و اود: ی ی   اق در 
  ،)اق زار از ن )75 در د
و ا )78 در از  زار اق(، اد 
  د ت اآ �� درو و ،ای
 د  :د راق ا ان وای زر قا
ان ��  و��د آه در اق و 
ت �� دا اق  ، اردن 
 ا  ن  اق زار ن�� و
ورود  ایا ی�� ها��  ل 
 ر ی ر ی ��  
 ی اق در زار ن از و دی اق
 10 در  ی و در 17 در ��
 ر ی�� دو  ل در د ا��
اق  و 18/5 در از  زار اق 

ان ار ایدر ا
 ی �� ای ز��اری ا :ود��ا و
  زده را در�� د��  ور�� رت��
د را  د و ر و ن 

 اق زار وارد  رت  را
�� ��ن ��د: آ��زش ر و 
 ف ا ای  �� ا ن

ور ار رئ ر  اره  ای زار 
��اق ی زار و  ی ا د��ن 
ا ،: ان دن ا وج از رد 
 د ی ر ط ی   رم و

ن را داردد زار ا 
  د ش ی ای  أ  ،ن ��ا
دن  ی یه  ا دن 
 ن دارا��د :د رد، ا�� ی اق
 ا  ب و  و 

ی ف د ای  آن   ان
    دن  م ایا �� و
 ی 51 ل از  ��ا ار  و
اد ر ه ا ،��: در دو  و 
د درآ  از وش    وز رم 

 دد او ر
  ن��د در  ن ای �� و
ا ،��: 9 وا  در ان دن 
  نآ یا ��أ  ��د ا
و را ا�� ��ور ار رئ ر  ن 
ای �� وج از ر��د   از وج 
  ، ا ایت ا ع   رم
ن د: ان دن ا وج از رد و 
رم ی د  ��زار ا دن را 
دارد و  ا��ره  ای زار اق ی زار 
 : دآوری ،ن ا��د ا ی  و
  م  دا  ی زار د ایدر ای
و زار  ت  اص  و در 
ر آن ی زار  ا وش ت م 
 در ری  ده ازا و د ا

�� �� از، د�� اق 
 را�� �� اق در�� ان و��ک ای��
  : اق�� ان وس ای��ا ار��
روی�� از ی�� رت ای��ان و اق در 
ای اس  ل در زه ت 
  ��در   ر از ای�� دو د��ا

 ا  یی
و ا د:  ار ای اس و  اید 
 �� و ارزی ر ��
در��ه  و ��ت ایا �� اق و 
 ،رل اد  ر  ی
 ا   د  و ��نا
زار ��اق  ور   ��  آن 

د اق زرگ ایان و اق:

  اق ر یک دو

ور ار رئ جر:

 ص اق
 ا ی

ان دن 
ا

فذار ارزش صدرات 
ایان و اق؛  25رد در

 �� رت  ه دارد ا ی
وارد زار د د ت را در  د 
و �� ز و زاری ی و ت 
 زر ق��ا  د دازد�� اق�� در
��ک ایان و ��اق ار ��د: ی از 
آ ��  ��  �� در 
  م ،د  CIS ر��  رت
     ��ا  لا 
 د ا�� را ور سا  اق
ک اق و یه زن اارد ایان 
  ا ا  انای ز در 
 ا زم را ارد��ا یی درا
�� آن را ع �� و روزا اد 

 ع ن از دزی
 ��: در ل  1391دل  37ار 
��درو  اق در دی  ای ان در 
��ل   �� از 7ار درو ره 
ا ا ات ایاندرو و ی در اق 
 رای درو ا ار 10  از 
  در د ن ر دو ت دو
 دوم ��ل ر ا  ��ود 50 
 250(  1391 ل�� زار �� از در
��ن در( و در��ره ��درات دارو و 
ات   ��اق  :��ت 
GMP ارد��ا ��ا د �� اق��
 اای از ورود دارو ارو CE ل وای
  در دو د ا ددار ر ای 
ا  وزرا ا�� دو ر رت 

  ی  ن��ا ای ی ن و��د در
  ی ا : و �� ر��ا را در
 ری ا  ی  �� دا

ا د از د ردار در
  رت ��ر د: در رن ا
  ان و دوی و  ن از زدی
در ��ج ا��ن ��  آزاد ام و 
  وی و آ   زم ��ر
 : د و ان دن آن ز آزاد را 
 ی  ج و ن  ا
�� دار ا آ وی�� ز دن را دارا 


 ن ای�� �� ر ��رئ ��ور ار��
 دا   از ز 
  از ی :د ی ،��ن اد
 ا  ا در ای ان اید د، 

 هآ
��ن ا��ده از  ری�� در در 
 در  ی  نا ای ی ن ود

  نر ز از   ر
  ر ه را �� رگ ف ای

دا و دو  
 ار را  در : دآوری و
 9 ،11 وزار �� ه��ن 30 دی
 دو  نز 10 و ن دوز

ر دا
  ��ن د:   ل 
 ر ت  ار اس، اق 
 ار ��زه ز ��د ن یز �� 
اس، ن ا ،ان  ،ح 
 �� ار  د آن ایا ا و ار��
 ر ،  از  سا د

 ر  ان راای GMP  ار  
�� در ل  11 دارو  ه 
  ندرات ان�� ��ا اق داری�� در
اق  از  30ن در ا  درد 

 ان ای ایا
�� اود: ه   ��زار ��اق ه 
  زه در ��ی و دو ��ا ��یرآ
و  ا�� و  دا�� از ه 
 ی ی دو د  ا  ی
�� از  دو ا��ای ا ان 
ی �� ده و �� 300ن در از 
وق   ��ا ی از درات 

ایاق دا 
د  اق ��ک زر ایان و اق 
 :��ی�� ق درا  ��یه 
 دو   د د  ��ا درا
    ل و در ه ا 
 ��ا     ندر
�� ا ای�� ع �� د�� م ود 
��  �� و  و ات وه 
از ی    �� د و 
  ا��وا ا از  ندر
 داز  ت  دها ا
و  :  و  رن در اق 
ل   ی آن  رن 
 ارز دو ف 17 درا د  ا ا
  �� از د  ر و ارز آزاد

 دها

 ا  ی   دا  ی ود: او ا  را را
 ا د از د ردار در ری

 : را در ای   ی�� ب وم  أ  و
 ز در ای اری  ی ی نن ا

رئ زن م  ن ر  ن ای  ای ع 
   ان از :د ن ،�� ینا  در وا
د��ن   ر ب دای از ا اق اده د ن 
  ه :د ن ،ا ر ر د زار وزها ای  رها 
 ی ا   هز و  طار ار اق و ن��د زار 

ورت ا
  رت ای و   ه دایی ازر راهاا و
 از ا ا  از ی ند نود: او ا  ند ندر ا

  اق
د را   آزاد ر ح د:   ی دن 
اق ر و یار   در ای  ا و ی ازه 

 ار ند ناز ا ی د
ن  ا��ره  ای ی از  د رج از ر اده د، 
   د و ازا دا  ان ی  ج ی ی :

  وت ا ازها    ای

آن را ا��  ن ار�� ده ارل   در در 
د ار   ر

ون د  اد ایان و اق، ارزش درا ایان  اق را 
  ل آ�� 5  ش داری : د و ان ررد د 6 نا 

 ررد د 35
: اق ان و��ای ر از رواا�� ص اد در ��

ز ر در زه  ا ر��ن اق   از 
 ود: دواق ا ان وای دا  د ون ا ا ��
و   ایان آد د را ا ر  دو و  اق 

ده ا مر ا ای   در  ا
 6  5 اق  ان��ای درا ارزش  ل در :��ر دااد ا��
رد در ا و ف  رن ای د   در ود  25رد 
  ا هل آی  ف دهای   ل ا�� ر درد

ر دارد دو  ر ارت   ز   ر ای
 اق، ز در یا ار دو��ا   د واراز ا��ا و
ر  ��ا�� د ��ا   ز ��دها��  اق داری و 
�� دی و   دم دو ��ر  ��دی ان و 

ه ا اد
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ی�� ر��د رت �� اق  ر 
رای��ن زر�� اق در ای��ان، رئ اق 
 ت ا ی و  نا زر
د��ن اق و   دها از 
زرن ایا و ا ��  آزش 
 ا ه��ی دائ  در زر

  ار ان
در ای��  ور ون اول رئر 
ا��م د ان درات ایان  اق  از 
 ن دار آ ه رووی  ا ��ادر
اای دا�� ا�� ای ار �� ور 
ون اول رئر ی در ه اول  آر 
ر ک  ی  درات ایان 
 ا  ا �� د در ��اق ا 
  اق  اندرات ای ا  ��ای
    ا ��ده ا اه 6 در ا
 40 در واردات اق، �� ایان 
 ر ا ��دا ایر ا�� زار ای در
�� د د در زر ایان و اق 
  ره��ا  و د مزار ا دن ار��ی را

د داو  اق  اندرات ایص ر
اگ   صدرات یار  اق  ون  ای زار را از د خا داد

اای�� درات ایان  اق : ای زار 
    و �� اری  ا نا
ا�� آن را از د   ی از درن 
  رت  آذرین در رد اق 

 ددار
��   ز م زار آذرین در 
ار  ایا ��د و ان  از 
  ؛�� زار در ای اای  
ی�� ،زار را از �� ،   و 
  رت در ی  ا ی �� 

 دا  اره در ن

 اق ک زر ایان و 
اق در اق راهااز د

 : اق ان وای دا  د د
 ار ا و ��دا زر قا  ��
ف  ��ه آیه  ��ر در اق 
اری و  اق ��ک زر ایان 
و اق در اق اید ��د   درات 
 اق را اای د ر ، ور 

 در ی ر در ون اول رئ��
    :د��  اق  ان��رت ای
 �� در ��ار ا ه�� ما ��ری
  درات ررد د 200  ازا
؛ ای ا ای ر ز ا ر 

د  درات   ر را
 ر ت و�� س��ا :ودا ��
  رد 22 ود ه�� ما  ��ر
 دو  اج و��ا ��درا ا ان��
   د ف ا ای  دی ارائ
ف ��ه و   درل ر ا و 

   زود واریا
 ژظ ا ��  ر�� ن ای �� و
   ان ��ی و ��م اول را دا
 : ،ز داری و   اول را در ر 
 اد اوا در ��ر ود 
 ا  در ای   ی   دارد
  و دا ت ا  دا 
   اوا اداتای دارا  ��د

 حا ی

ا زار 
  اق از
 د و 
 یی 

ا آن 
  ا

و در زار 
  ض

ان ار 
  دا

دراتن 
ی ایا

 پ  ش ر ا ی
د�� د �� اد ایان و اق در 
 ی وزا ن ای  د ن از 
  ،   ش نزر ر و ا
 ا درات و ارزش  ی ورت

د  ندر
  ��ن ای ارد زید ود دارد 
 در ز �� درات رد ز و 
ا��ح ار د،   :ان ل در ز 
11 د��ه داری   ده ر دن 
 ی  ��ا در و ای د م��را ا
 د داو ز در ای وا یی

و یدآور  :��ا در ای ز ود دارد 
�� دان را  دو ارائ�� دادهای و 

   زود واریا

 ن وا 2 اران ایپ
ز اق در 

د د  اد ایان و اق  ن 
 ��ار ا   تااز ا ��ی ای
 یی ر�� حا   م دا
اق ا  ��ا ا د،  :ار 
  اق در  ن وا دو ا
د   ها از آن  ران 
   و  ا  اای  و
�� ای ی زار اق ��زار درا یار 
ا��  د، : ا  درات یار را 
 زار را از د ای �� ون  اق 
ا داد و ی   ا ر در 
زار�� ،      و 
 ا �� ویها دا  اوز 
 ه و ا�� ز اق ی از  ز
  ا دا   در 

د زار را از د ای

ا ر ز اح ر 
 

 ز ��ر ا ��ن ای  ��
اح ��ر  : ، زار اق 
��زار  ر ا�� و در ��اق  ر 
  در ��و ای   �� د دارد و��و
  ده اب ر اق زی  ��ا
 ای    دارد و ا ز  ز
��ن ا��  ر  �� ایان 
 ا  ر��  ع ای ،دار

د ب انای
د�� د  اد ایان و اق ار 
 ای �� ا  دات�� از د: ی
 ای ا �� د ��روادی ��دا درات��
��ع ��  ه و اواری��  ت 
 ��اق دا در  ر اق در یی


 �� ا��ره  ع دا�� در اق 

ار د: اوز  م  در 
    ه و دا دا   
   و یی  ان ازای  
 ع دا زود  واریده ا�� اق

د ف اق در

اای درات  ایان
د اق ��ک زر�� ایان و اق 
 �� ن ای در ��ل  ��اودات 
ر ایان  ��اق  از  12رد در 
 ان ی  ا ان دا : ،د��
 ا  ی د ا ب�� 
درات و رت ی ا ایان ب 

د
 ��ی در از�� �� ��
ر��د رت �� اق �� ی اد و 
 : و دا ه دای ر ��
  اق در �� ان وز از ��
 ا آ ر 12 در اودات 
��ر  اق را  ین ��ل ادا د و 
  ا �� ررد د 15 ارف 
  ناق، ر ک در ا   
ر رد ��   ت ا ه و 

د رت ز در ای اا ی
 ی ی �� ل در ن ای��  و
 دا  ی ه دائ  اق م
 دا ی�� ای    : ،ار دارد
 اد اق ود دارد   �� از 
 ر داده و در ا ط  ر اردن و
ا  در ز ک  ن، 
ای ر    ورود  از ورود 

د  اق  
  ورود �� دو  :ودا ��
ر  اد  �� ا ه آ م 
  ر  زار  ا د را 
 هو و ��وش ا  ن��در و
وی��  در  دا ین د در 

دار  ای
د اق ��ک زر�� ایان و اق 
ادا داد: ای در  ا  ��ن 
 100 دا �� ارانی ر دارا ��اای
در ��  درب ر  ��د 
  دا   و �� ی را
ی�� ��ا ا��م  ��زاری و 
  ای  ر دارا و ا �� ت

!  اق را زار ،
  زار در �� رره را��در و
 ل ت از و   : رو
��، ا ی�� و   و 

ا ررا ای  وش از د
 در  ل  د: ا زار اق 
از �� �� د و  یی ��ا آن 
ا �� و در زار   ان 

ی این ادرات  ر داا

  ک در ایان و 
اق

  ان ازاق در ای رت زر نرای
  ا اق ان ودر ای �� 

 داد   اودات
 در ی  در رواق ا 
رت  اق  �� :ه   از 
 ا  در را  و ان آای  اق
  اودات �� ر  ا
ح و در ی ار   �� در 
 ی از  اودات و  اق ان وای

د ما  ای
 زی  در دوره ن ای  و
اق  ت رد د ار  و ان 
 در را : ،��داری ��زی   ز
�� ن��  و ��ت  و 
 د و در ای رت�� اا ی ��

داری   ز ت  ز
  ظ  ن ای  رزاق ا 
آ و �� و   ارد ح ��ه 
  در را : ،��ا ��ر ل در 
 هی  و ی 
ا��ل و اا  ام ��ه و در ل 

م اا
راین زر�� رت ��اق در ایان  ن 
ای �� ظ ا��ات زی��د ا و 
�� و �� ز ��   ایان 
و ��اق ود دارد   ر �� و 
  رو د و روا�� درات  ایا

ده ا ش
 دا ر ن ای  رزاق ا
و ر��  ایان و اق ��ر ی ده، 
�� در ی��ه ا اق را 
 ر ��ای ایا ��ررا �� از
د راین زر رت اق در ایان 
 ی��و آ ر ایا ا :د�� را
 ه��ی در آ ��ا  ار ای
ا �� در اق ار ��د ر 
 ز��ز  دا  ع ای  ی
 آ و دا آ ایا ا  ر
از ی ا  ا در اق ام 

د
 در ار ا هی :داد ادا و
 ی ا  د�� ار ه ی
 ا �� �� ��اای �� ا��
��ت د را ارای��  و دم اق و 
ر ا  رو  ایا ب 

دها ز 
  ه  :�� داوری رزاق ا ��
 ان آای  اق زر از وزارت ��
و   ا د  ی آن 
ی ه �� آده و ارل   �� از 
ا آن ون  �� از ارد ف 

 ا

درات   1700غ   اق
 ه ا در اق   غ  704 ار و ز لاول ا  در : رانز دا ی
  اق و ر   غ  704 ار و ا ر ل اول   ود: درا ار  

ه ا در   م ووی ،ی  یر  درات را ز غ  و   418 از

ده ا لا دت اه از ار
رئ اق زر ان ه : ان ه  از ارت اد  ر اق 

 ر اودات ایا ا ررا یا دا روا :  ان ده ا لا
ی این ا ح روز در  روا ای  اق ا ان وای

ار ا دو 
 ن وا
 در 
  اق
   د
ها از 
  آن
پران و 
 اای 
 ا 
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رت رت

 ا ف
 ذائ 
فه 
 ید آ
  ،دارد
  ا
ا
 را
 ا 
ن 
 اای

 ��ا  ��د
و  ��ن 
ن   �� ر د 
 ای�� در :ی انه ایه و آب��
 ��ان اد��  اق  آ ازه 
د ی��  و ی  را 
  اق دم�� از ر��  اری
د  ارزان و    را 
 ای ای ی  ن و  اری

  را در
وا داودآد  ،ن ای ، : در 
 ای  ا  در ر درات آه 
 اق،  یار در ای ر و ی ب 
یار ا اام  اید   آه 
  د واای  ی  اق در
    ا ای  دای  ا اق در
 ی زار ،نت  آوردن ی
ا درات ه اید دهای و اود: 
  ،اق در  د واای دی ی
  ه اف ذائ  �� ل
 ارد   وش ان   ون
وه  ای ، د دی  دم اق 
  از   ر�� از دی  
ارات، ی ، و ای  اید د 
 ر ای  اق را ه در ت 
 ��در د در ای رت، �� ه 

د ا   د انای

ی  آه در ایان
داوودآد  د: آورده ای ایان 
 د   ،��ردار ا ی  از
 ای ی ت�� درات ا نا
 ،  ت، رب و ی  انای
  و  آورده ،هآ ، و 
 اس ای   د دارداق و
 در  ت  ��ف اول را 

ز ر زار ای در
 یا ،ه  ر از�� دن  :ودا و

 و ده، و��آ  در یی 
ا�� �� دا��   و �� ود 
��آت و ات ��رن در ای زه از 
 ��ی  آه�� در ایان 
ا از  دی ن رگ آه در 
 و دری دار ز��  هاوی  انای
 ارد��ا یو ر ��ا ��وا
�� و ��  ��نده  ویه 
 ��ا  زار  ان ای
 ا انه در ای��آ  �� از ��
   ر در و  ر ای
 یآ ا و دارو نز از  ، دا

دها دری  ن  )FDA(
د�� ا�� ��ن و درن 
 :�� ��ان در ادا��ه ای��ه و آب��
ه�� ایا�� در درات ��ه 
 زار اا و ا��دا  د
 هآ ور ��د  را در د ��
 ر ن واق، ا  وه  اای
  دا و ییآ ر   ،ی

 د در

   ن آه
 ایاق را ا زار در  ر دداوودآ
�� و  ��   ل 
دا و ادا داد:   از ی ر 
در د،     آن ر 
ا و   رج از ر رود، 
ی و    اه آن ل در 
د   د ر  ل 
   آن ��  و �� 
 ،�� ف زار ن در��ف ��
ی زی�� و  از ��ر  در 
ذ دم ر ا  د و اود: 
  ب ا   اای ه 
 د، ی   ده�� ارد   ا
 ی  ل��  ض در اه ای��

د ی   در  

 در  اد او ود ارد
  ی   در ادا دداوودآ
آه و ��ه ر در ل ا اره 
 ��ب اا وز از   : د و
 �� ر د  �� آه 
 ل در  ��ر �� ای  اندر ای
اای  ای��  ، ت 
  و ر ی  �� ه  و
ت ر د ا اوزه   در 
 واردا هآ ا ی �� زار دا

ه ا 
ای ل  اود: ن ایا ان 
 اد او رد ز را  دار ژ رد 
  در از ای   ه  ده درا
اه وارد  ،��ل  در دا ر 
  ز  هآ   در د 
  اای ه  در اری واردات
��ل از ای و ئ و ه  رد ز 
 ��  در  د د را وارد��
 ی ه و دا  م  ا
   ای   اما  وا
 ز دا ز از  ای   
  اری  واریا ا ا 

    واردات ای   

ار اق؛ پ
د�� ا�� ��ن و درن 
��ه و آبه ای��ان در ین  ورت 
اید ارط ن ن ایا و زرن 
ا ا��ره د و    : ای ف 
ا  ذائ فه د آ��ی دارد، 
 ا  را ا  ��ا 

  ان ای
  ان ی  ا اق :د �� و
ار ن ایان و ��ر ی ؛ 
 �� ا اق �� ه�� درات
  ر را از ای ی ل ان  ��

 ددر رس   ر

 

د د ا گن و صدرگن ه و آبه ایان

راهااز خط  آه در اق  ��روا  ��ی
 ��راا  ��
اول  ��اه 
ی���� :اق ی���� ر در زه 

 ان ادر ای ا ت رو
 ر�� :داد  اد زی س
��ی از �� رو�� در اوی اه 
    در ر ؛ ای�� اول
 ر�� ا   �� ��
 ، ن ا�� اق و �� رزی
  ن و��ن، ارین، آذر��ا

  رو   رات ازا
   وه�� اق�� رد�� ود: در��ا و
زیر �� �� ��زر��  رو رو 
 آ ،ر زیاا ��  اه اول و ��
 ،رر ای�� ر ارداد دارد در 
 ل ا اق ل�� رر  ای
 ی ر در  راا   ��و آ
 دارد ا راا  اق ��ا
   دارد ا ی ا و 
   ؛ارد ا��ا یرااره ا و 
 و ای  ن راد  

ی��  روا �� اار ��اه اول 
  ت  ل�� دو  :د ن�� 
 ارای ر در دخ 1/2 د��  اق در ا
 در �� زیر ی  اه اول 
  و  ح     
ی��  ای د �� در ای   از 
  زائ��ان و را آن  �� ار 
  د�� اه اول     د؛
   �� زه در ای د�� را ��در ای
  ت، وارد ی ا  
  ندر آن ز ی�� هوی ��
 در ای د�� ن 2800 �� د ��
 60در را  رک �� اراه ا
ی آورد و  ��  اار در ای راه 

  اه
و ادا داد: در ای�� زه ی ی اه 
 ا رو   ز�� اول
  ��و اق ای�� در  و ��ا
 ا اه اول ا ک ؛ا 

ی رواط  اار اه اول ضح داد

خت ویه ا زرن در اق
 اد �� ای ��  انای ��
 دری �� �� در ،��ن ا�� 1100
س از ایان  1500ن م ��د در 
  د رت اناز ای  یس
زی ��  ا ا و از اق 

 �� د ایو د��  س
  زه ذی در ای �� ر
 ی ا و ز ا  ��د ا
 ��ی؛ ای �� ود 33 

ا 
 در ار  :د�� ن��  اد
 4 ا �� ��ل 1392در ی��
 ؛دی �� را ا��ن د
 س ی�� ��ا ��رت دی��
  لی  اق ار ا
 ا ان از   ا

 ا  ی  د آو  
را  دی�� و  س  ر 

د  ارداد ف 
 ا اه اول هت وی   و
زرن در اق ا��ره ��د و : از 
 اق رر�� در �� ��ی
 ��ر ا�� ای  ر و آ
ا ��ا ��ت ��ر  در 
  ود ی اق زر 
  ر�� ت را در ای 
 ارای م دی ��دی رو د
ت  در اق ا   اار 
 �� در �� �� م��ر
ر ل ا�� ��ا ام آن 
در ل اه  ای ت 
 ده ازاین اک ا 

د اه را
��اد �� �� اه اول در 
رو ��ا�� ا��ره د 
و �� �� :��اه اول در 
رو�� ر زید ا��؛ در 
ای���� زه ��اه اول ��ر 
 دی راا �� و 
ی����   را در ار 
دار��؛ ای���� ع ان 

   را ی  و �� ارای
 ر ا در    ،
 ا رو  اه اول د 
را  ا  از ای ی ت 
 اد    د رد  و ج ی
  ؛ در��ده ا ا  ن 600
 3  2500   د�� رو3 ی   ��
   اه اول ی در ن ا ار
 دهای  س   اه اول 
 از س از ایان ��؛   اس 
 ر�� م را در �� اه اول��
��ی  ا�� و  ک از 
ای  ا��ده د دی د او را 
 ل  دا و ذائاش ق ؛ 
 ا رو    ��ا ای ��

 ه دآور ا 
و در ص اوی��  اه اول 
ا �� اردارد رو : ارداد 
  ا ی�� ر��   
 آن �� �� �� ر�� از آن
ارداد �� و زر�� داری ار 
 ارداد رو�� ر�� 111  نا ��دار
داری و در �� ر   از ی اار 
در ارط �� �� در ع 270 اار 
��داد در ادا    زرن 
  : ��ت رو ده از��در ا
 راا ود در ��ر راا
 د ی و ��  را ��
 در�� رد  ��ا �� 
��د  ا��  ن از ت 
  در  ��یر را ��رو
�� ره را در  و 40-30 
 ئ  از ی  ت�� از در
  دن یو ر ره ده

د  ر س
  وع�� ند: از ز ی و
  ه ،اناه در ای 
 اماس و دری  دن رو
 دری ی ر�� رج از اس در
  ت �� ها ��دهای
ی« ��ف رو ��دن 
 ی ر  در »
 ا ای �� د�� ��دری
در  �� ��ر 
 ار��ل   ا نزر و
��  ره 8070 و 
 رو �� 990009

را دری ا

و وش
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ژا ژا

 ون وزی
  اق 
  ا
   
 
ایا ی ر، 
 ی ر ی دو
 آی ر 
و دن را 
  
   و
 و ر 


ارزی  از  ی دو در 
  –  � ی
 �وژهر در پ� ا� �اای

ر ؟
�� �� در ایان  زی��د دارد و 
   زه ر ای 
�� و ارز�� �� ای�� ل در 
��زار دا  د�� آوردها �� ان 
 ��ی در اای �� از ر��
  ر�� در �� از  
  ��   ��ا  ر��
ا ��  ا در  ش 
 �� ر�� رج از�� ن در��ی
   دو  ر ��زار ر در
 ی  ان ر  دارد: او ��
 ا  زار در ا ��
در ای  ا��  ��   از 
 ، یا    ر 
 د��  ت ارای  و ��
�� دوم  ،�� ��ا و 
 ا    ��ر ا دا ای��
  �� ر زار ر در��

  و ا و  ا دو
 ا را  ،ت و ارای ی��
 ی و  ا زار ر در
 ی دو �� از  �� در ی 
رد، اق�� اوارها رخ داده 
 �� د  آ   ��

  

 �ا� ی �  را 
  � � � �
 �ا  � در   �  –

ار؟
دو �� �� در �� د و��د دارد 
  ی �� ر ا را ای�� ��
    زار در ��
او ، روا  و دی ر 
 ا  و ی ر ی  ا
  ، �� روا ر ای
 ا زار در   ر
 ا   دو ا   و
��ه و ی�� از ��درات  و 
 �� از  ندر ��ت ا��

 ، ، �� رد ن��یدو
   ون ، ار و 
 �� د ��آور درن 
   ی �� دو ای  وه�� ��اای
 �� د�� و  م   ویه 
 ،ی ا »ی« و آن  ر
  ر  ا ا 
 ا �� ا زار در اای
 ا ��  ز�� ��ی و ��او
��ر در زار ��ر ،��د ��ل 
ا�� اواری    ای�� ر از 
  دان ای ،ی ان دوی
 ررا    دزی  و
   �� �� ای ،دار دا

د  رو  ا د و

ی �ز  از ی� ل ن 
 اوار ؟

  ن �� ��ی ن�� 
 ها   و  دش ت
�� ایا ز ان اده از اار 
�� رای ا   ی ا�� را 
 دو ی  ار  ا
   دو  ن و د دارد؛ در  ن 
  ی وا ��ی�� و ی ادار و 
 ا ه ا   ن 
دو از ه ر ا�� آ ها و 
ر�� دن آ  ا��ژ و زن زی��د ز 
دارد در ُ د ا  رت س ��ه 
��د  دو در ش ا  �� ان 
  ن  ا را �� ای��
  دا   دان ایدر ای ��
ت اد ،یهی  ان 
 رت ه��ت آ را ف د؛ ز 
 ز ا�� دو  از ی�� ل در ل 

ر دوج از ر ا ش

 زاری 
  در

 ا
 ا 

دار از 
 زاری

 .ا دا
 ا ر

 
ر ش 

 پ 


 � � �دا �ی �ا
 �  ا� �ظ
 � –  ت ه�در

اید د؟
   دها��قا  ،��ی 
��ی�� ��  دارد ��  در 
 ل ا اق در �� ت ور
 در ل  ا  ر اق ی
   ده و ل��و ا ت دا��
  زه�� آن در ��دا  ان�� ��
  از ر رو از ای ا 
ر�� در ��ل  در ای�� ر ل 
   وژه اا  و ��
�� ایا ��  د ود 
  ر نا ا ی
در ای زار دی و  را ار ل 
   اد، ای�� دا ی ا
 ا ،دار �� دان زی و  ��
�� �� را از ��زار ��اق  ��د 
 ی ای  در ا ص دا
 ها  ،اای ��  
  اوان در ��ر اق وژه 
 ا ��  آن ادر ا ا ��
   ��ا �� ا ل 
 ،ی د��و د  ا ��ر
 ردی ارداد  را رد ��ارداد
ی  ای ی ارز �� ��د 
ود 8 در�� از ارزش ارداد �� د و 
   ع در د رت رد 
 –  ر  ،ی  
 ا ی را ر ی ان وای 

د ایا

 ر زاری از رو  ارزی
  و  ؟

  ر�� در ی  ��ا را ��را
 د درآو د    ��ز
   ر ید ، وش از 
 اای ��    های��
  ان ر ��زار ر در�� ا
  در زاری د ن زد
 دا زاری از ارد ا  ا
ا ر ا  ر ش 
 ��   ی   و 
ر و آ اوان ا�� ای ر 
ف را ��ی ده،  ی  از 
 ی ده و در ر ،هاآ ر دی
 از  ��ا د  ی از 
 ،رو ای ی�� ی ر ��ی
 ی   ا  و   آی ی
 آی د   ر�� از زدی دو ی
�� از  ��دن ی��؛  در ل 
 دی  اق  ر 20 ود ،ل�� ی
 آ ��ر از  و ��  یارش
دوره  راه ی  اق ر و 
اه را ادا دادی  ای ر را در 

ای ام دادی   از ران 
  ا « :د    اندر ای
در زار اق   اری ا وزارت 
 د ادار�� دارد ی  ،اق 
 »د دارداق و ارو م در دزی
ا  م ای�� ار ��  دن را 
 ان او  ��ا ای  دادی ادا
 ی رد   در اای 
   ی��  اق �� وزارت
 ی ر ��زار ر در�� ا�� 
�� و  د�� ون وزی  اق 
    ا   ی �� در
 ی ر ی ر، دو ی اای  
 ر آی و دن را   و 
 ی ؛ در و ر ��  

 :ی اندر ای رو 

  ر زاری �آی در �دو
   ا ؟

 دی   �� �� روا ی دو
 ی دا ی  دارد را ر
  ��ن و آ��در ا  دو ��
 ا ��دا �� ب ی و روا
 دا ی ��   ای
 ��  ،اق زه در ا �� ��ی
ی ر   ،وی ه 
و ر �� د �� اد ایان و 
��اق و  اق زر ایان و اق 
 �� دو  ه�� هند�� ��
  ن�� ر ��اق ا زار�� 
 دو ا ر��  در ��
  ها ا�� ف وزارت�� از ��
   ر  ا رو اق
  اق�� در اای �� ر��
 ا انای زر ��نرای 
  زار ��ف، ات  را 
   ردر ا  ر از

ار د

 �     ا
 � –  ت ه�در
  ر زار ر در ا

؟
دو�� ا ار ا�� در ��ای  اام 
 ��ا ن  �� ام 
 ی ا �� در ز ی ،��د
 ی  ار د ر ر��ه را در د و
  اوان دو   :ز ل��
��ی  ان ی  ایا در وزارت 
 و ی وژه و ی��  اق 
 ایان  �� از ات و ��ت 
 ها ع��  ، ده��د ا
 یی 19 ده  در ی�� ا
 –  ت�� �� ��اای �� از
 آی ��  ، در�� ��
 ا  ه وی ر ع ای ا

  و �� یدی  ل در ��ا
  اق را�� ر در ا �� 
 و ی ا ار دادها  ه ای
ر�� ا  دو اق ا �� را 
رد ی ار داده، دوره در ��ر دن 
  ی  ؟ ایی ار رد ارزی
  ��زه ا ر در ای �� از
 ا و در رو ز  ا ��دو

 حرا ا آ

 �  �ض �د   ی�
� ایا� در �زار اق، 
 ا �د �  ه� �
ا�ر  از �اب �ن   �پ
را   �ی  ،�اای  �
 � � � � د�ای
ا� و  �ا� را �زار 

. اق
ای�� ع 2 راه  دارد اول آ�� ر 
 ا زم �� ل ی ��
  را  ��ت ی ندر ��ارزی
در�� ام د و ای و ر اء
  لا   ای  دوم 
دو�� در درات ت ی ، ی در 
ر  ��ت و   در 
  ل  �� ل ر
 اای   ارد در��ا   و
آر     ��رد ف 
  ��  ر دارا�� در دا
 زار دا در ��  �� و از ورود
 ه و ی�� ه آن��د؛ آ�� 
 ا دا  از ای   هدر
ف دا رد ه ا ،ا درات 
 ا  ��ا و م دا  

رد ا

ا� وزی�� ،� ن و رت 
از  �ا� ی� از �ت 
 � ت� ن�در �ا
– � را ح   ای�ن 
 ، در دن آن را ف رد

   را ح ؟
ا ��ا �� رت   ای�� ال 
�� د ��ی �� ��  از 
درن ا��ره �� ر  در 
زار ر از ��ی��  و 
ی  و  دو دن 
ردار�� �� ایا ا ر 
در زار ر    ،��ات خ 
 دو  ی  ی ز ،ارز
 ی اا ا در او �� دار
 دار  ز    ،وژه
ا�� دو ای ��  او را 
ام د ��  ،وژه، ان ان 
 ا ��وژه �� و ��ی ��ای

د

ا و ان ایزر رت 
 ار از راه دور در روی درات و واردات ک ق، ا  رت  زرن 
ایا و ا راهااز  راهااز ای   ف ر ت و  ا رن ت 

ا  رت   ر ون از

گ  ی  رس ن:

 پ  ش  ا
 ر  ،ی  :ی ن رسپ  ی ،یرض  س

  م ن، در درسپ .د ایا ا ی را ر ی ان وای  –
  هو و ژز، ا ، زه در EPC وژهم پا   ا ار دارد؛ د

  1391 ل ن دررسپ .م داده اا زه در ای ر وژهن پ ه و
  د در ر اق را وی د و ا  ان او و  پر ایا در 
 پران رد ی   اق ارد؛ و از پ ر در ای زه و در 

. حرا ا آ ا و در رو ز  ا دو ا  و ی ا 
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رت رت

  
 ی دارا
 ایان 

  اق در
ف ا

  ر 
  500 روزا
 700ن 

 ز از
  ،ان

 ای  ...و
ر رود

  نز�� اق در ر رل ا��
رت از درات �� از ی رد و 400 
ن در  در  4ه  ال  داد 
و اود:    ادث ا �� درات 
 �� رت  ��  از 
�� و  �� ت ای�� ق 

ا ی
  ل در ن ای �� ،از  
 ، اق را داری��  درات آرد ��ری
  را  و ا  اق، ورود
 ده ا ود �� ئ  د
��   ��ا ا  در 
 ای  رها  و  ا ر�� ای
�� ایا�� در ز�� درات  و 
  ل د: در ی ، ل ت
 ز م اری ر ای  در روا 

اق داری  رت روا و ز ا
  نز�� اق در ر رل ا��
 دو ��  اق ای    رت
 و   رود،  :دم اق 
 ن ا��ر در  ��  از دو
  در  را  و ت 
ایا یی ت ر دی در 

ه ا اق
   از،  ایا   و 
دارا ااع ا��ارد و ایو  و م 
 �� ویه اد ای�� �� ن 

 ر وارد  و زر ا
و ادا داد:  زر رت اق ام 
ده ا   آرد، ، رو، ااع ت، 
 واریا  ز دار  غ و  ،غ
در ای را ��    رگ 

 ار انه ایدر ه و

 � اق� در � �ن


  نز�� اق در ر ل د��
رت در رد ت  و   ایان 
 ن رد در   : اق و
  ��ه ا�� ل وا اق در ��
 �� ر زی ان ایزر د ��
ارل  ان  از ز ایان 

ا��ن  و  اق 
 دی ��  
 ان و ا��ای  ��
  ،دار ��اای  ��ی  ��ی
 ب  ��ل اق و 
ا��ن و 5ر  ��ر  ایان 
�� و اره  درات  ای دو ر 
 واردا  ا  در ای ا ه ا ما
از ای���� ر  ایان ��رت د و در 
 از ر  ای�� ر  دل 
 رات ار ا ان ازواردات ای �� ��ا
�� ا��  �� را  ��  و 
 واردا   یدر ، تئ
   ، ر د ای �� راتاز ا
  ه ی اوا  راتا ی د
 ر دی از ای ی وارد ایان 
   راتا  اندرات ای دی ی از د
 ، ات ای  ر�� ز ای د
  راتا �� ان ازای درا  

ر دی ر

اق زار   د
  از ��اق ی زار�� ای  ��
دی زار ا ا ایان ا�� و 
اا   د  آرا در ای�� ر، 
دت و روا  ایان  ��ه ا ،زم 
 ایا  ، ری و یی   ا
 �� اق ای  را رئ ن 
  ، ح ان�� زر قرت ا��
 ا ��  :�� ای �� درات 
ایان  اق و ا��ن ی�� ا واردات 
ا�� ان اید ت  ود ارد 
 ای در آیه ز ورود  رد ز 
ر از ی درات د از اق و ان 
 ر  سارضا ا �� د 
روا ر ایان  اق و ان ار د: 
درات ��  ر ی  ویه اق 
 ان ایو ب لا د  نو ا
 ،ای ده اای    ر�� دو
اوی دو و   اای درات 
ا ا ت و ای  اا در ر 

 ه 4 در  رن د 400 رد و درات یص

اق، زار   د  ات غذای  زد 

ی ک  رت 

 ا ف ی ز را در  و ��رو
   رد�� دو ی  �� د
  و اق دار در ی زی  دا

د ما 

ار 22 یه ایا در اق
 ا ن ای  �� از در 
��ان ��   ایا ر 
 ا ر�� ای ه��ی در ��ر
 : دار ر تد ت و ��ارای
 22  دی ام 92 ل�� ل 91 و�� در
ی��ه  و ا�� در اق از 
ا د��ن    دی ار 
 ا�� ه��ی آن  �� ��دهای
 �� در ه ا��ی ،��در ار
اق، ی��ه ات  ،یه 
ور�� دا��ن در ار ،ی��ه 

ده ا ه ن در
 7  93 ل�� هداد   :داد ��ادا و
ی��ه در اق ��ار دهای و  دل 
 ه ا��ی ی ا ری

 ه اد و ان درای

    ا ن� ناذ
ان ای

    ا رد ای از در 
دار  اد ر��  ن د را 
  ان ران از ای داده و واردات ایا
د  : ،�� در اق  19ن 
 ا�� و ا 12  10 �� ن 
�� ن د را از    ف 
  ن ا ن�� ناذ  آ
ایان  ا     ن 

دارد ا

  درو ه�ار د 200 درات�
ل ا 10  اق

 ن از ارایزر �� ای  �� در و
 اای  ی وش و از  ت
در اق ی دار  رد ای �� : دو 
   اق در   ازم  ��
 ��ی�� ز و ت  از 

اق  ود آه درات را   ار داده 
 ا ا ی ن از :ودا و ا
  از ز��ز اق،  ه درات 
 ��ز  واریا   �� ان را در��ای
  رهدو   درات ای ،ر ای  آرا
  ی : سارض اا  نی
  اق ان درای �� ی دارا 
 ،ورز ت ،ای اد ف ا
 و   و  د ی ی

 در اق 

ش ا  درات
 زر ق��ن ا ت��   ��
 ا  ت�� از  ��  ،ان
راک ی��ه ی ای  ا��ن، 
ل دی از اق وارد �� و  ر 
 ای آرا اق  درات   زده 
ا�� اق اه   دو ش در 
 دارد ی ر  دا روا 
  ئ ای  و دا  در
  را دن ا  قو ا  ار ��
  ی دی ر  روا ��
  دی �� :داد س اداارضا ا
 ی   را ر�� ای  درات
 ر ای ر از زار دا  رت 
 ی ت رت  ا  ا ری
و ا��ده از ل ��ک،   و ال 
 ی ای را در  ارز  لری ی ل و

 

ر از دل در ا 
رئ�� ن رت ا��ق زر ان 
در��ره ت   ��اق و ا��ن 
 �� :از رن  ان و اق 
در دل ��ار ارد  ا ای ت را 
  درات   م��ا  رت 
 ،��ن اواردات ا ی ر�� دو ای 
��ا ان اید ت �� ود ارد و 
 ��    ای�� در آیه ز ورود 
 رد ز ر از ی درات د 
از اق و ان  د و اود: ن 

وش دار در  ل ن �� 10 ل 
 100  درو ه��ار د 200 ��
  ه��ار د 100 و ای ه��ار د
  ده�� ��  دهای در و و
��ت و ��ت  از ��وش را در اق 

داری

�درات روزا 700 � 500 ن 
ت ای ایان  اق

  نز اق در ر ل  
 ندر ا ن دا�� ��  رت
   ت درات  اق ��
 700  500 ��ن روزاد و ا��  اق
ن ت ای�� از ز ان، 
  در د در اق   و ا
 ز از ای اد�� درات از آن  
 ا ی  اق  
د و �� از ز وین و ا د��ن 

 در

�  � �ت اق 
اای  ورود ا

و  ای  اره د   از  آن 
  اق ر زار در  ،دا ��
  اق ت نا د ا 
  و ��دا ات ای ا د را
   ی  داد   ورود را 

ا 5 در    واردات

ر  � ا در ایان 
  ق�ا �ا ور� ا

درا  اق
 ا   ای  �� از در 
 و در ای  درا   
ا �� اق ود دارد  ا زار را در 
 ا �� �� :   هآی
زره  درا در  اق 
 ��ده و  از ی در ایان  ویه در 
 درا  ا ه و �� ی
   در�� )COC( قا ��ا 
 دا ا اق ارد��ا   



 داری  ه راتا  نا  ای��
درل ر از درات  د ی از 
ی ارات ه  رت د ا در 
  ، ه ر درات و واردات رآ
ارات در ر ول ��درات و واردات  ار 
   در  ی    دارد در
 ی  و رات اا ز دا  ر
 وارد   ر   ��ر 
 زر قن ا ت  رات اا
 ا  ن��اق و ا د: در ران ا��
��ای ا و آ��ی ار ��د، در آیه 
ا  ا��رات   درات و واردات 

  ی د

روز  700ن  اق رود
ا از ی دی ،ی د ار ر اق در 
زن  رت ای درات  اق را 
��ر   د و  :ای آرام در 
  و ایاد  ر ای ی ز اق و
   اای درات  اق ه 
 روزا  ر  : از  ا
 �� ،ان ز ن از 700  500
  را  در  رود ر�� ای  و
اای رت �� و ادا�� داد: در 5ه 
   رن د 111 رد و2 لا 
اق در   ای  از  400ن 
در   درات ت  ایان 
  ل از   ر ا ای 
ای  ا ر در زار اق دا و 
 ت ز ان و دی ز ا درات 
   اا د ا  ر ای  ای اد
 ای  آه در اق، رت آن ه 
ا ��ی د ار ر اق در ��زن 
 ��رت  ا��ره  ای اد ای در 
ر درات ایان  اق ار دارد، ار د: 
درل ی و ی د دو و 
 ای ،��ا رت و ا  ،اق دم
 ا  ر�� ای  ��ر داان ا
واردا  دی ر دا  ای د 
 ا ل   ��ا ا  اق در

  ا راتا 

ک اق 
 
 ا د را
ت
دا اای 

   و 
  ورود را
  داد 
   ی
 واردات

 5 در   
ا

اا طز
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رت رت

 ز 
ر 
 یدی
  اد 
 و از پ ا
، ایان را 
  ،اد 
 و  و


ان ه 
 د  اق
 رد 
در و 
 ی 
ار و 800 
 ا وژهپ
  ی
ا ر 
 ا را اای
ده ا

  ر ز از ر تد زآ 
و  زها از دت ز  دو ��ر و 

رد ه ر و دی نا
�� « ن یب ا« اار 
  اراه و دی�� �� اق و ��ن دی��ا
ن ار ا��ن ه،  آز 
 زها  و  ر ز از ر تد
 دی نر و ا دو  ز تد از

رد ه ر و

ه ظ زید ا اید 
ر  اق دارد

ا��ار ��ه در ای�� دیار �� ااز 
  ه در ا  ر از ��
ا دت ز  دو ��ر  د 
و : ایان و اق دو ��ر ��ن و ادر 
  و دار دت زی و ی  ��
    ده ن را طار ا  
 ار ا ن��دو ا ر و ای�� دو  
و ز��ی ز ��ر  رو ر دو ان 

  و  طار ای  ا
اا ری د  ا��ره  یه ص 
 : ،ر�� ن�� ه�� ه از��
ه     دو ن ، ات 
 ،�� ��زه در د��زی �� و
ورز ، ،د  ، و 
 ز در ای ا  دارد زو آ 
  ه ارا ی ر ا ف 
  ااث زی  زم در ز ر 
ار دا  :ن   دا ام 
 زی    ی   
 ای ای ن ازدم دو ا   امز ا ای
ز ��  و اوارم ارط  دو ان 
 نا ی ا یا   ا 

د ر ار دو

   یدی ر ز 
ا  اد و

»��« ا��ار دی�� اق ��  ااز 
�� از  دش  ا��ن ه 
: در ��ل    2009ه  دم 
از اد از ر ای ان زدی دم و 
  دم و در آ  ر ات 

دی   در آن 
و  اره  ا زی ز ر اود: 
در رد آز دت ر  دو ان در ز 
 ی  زود    وارمر ا��
 �� ز  ط  و ز 

ز ا ��  دروازه ی ایان 
ا رت �� ر اق ب د 
  اق ر  درات ایا ا ی
د زیا اا ��ور اق زر  اق 
در  �� ایان ار اای درات از 
 ا ر ر ای  ه و از�� ز ای
   ��اای  دن�� یی

داده ا   ن و
 ی ��  15 ��  �� ز
 ه ا نن ا  اق ر دا
 ای ا و ار ای ه  ،دارد 
 ا ی ی ن رار  ب ز
   ب��ر ا�� دو  رت
  آزاد ارو  وده ز در د ایو

ه ا ر ا  زاد اای

   اای  یی


 ی ی اق از ر زر قور ا
 نا  در  ن و 
ای ر  د و ار یی ن 
 آل �� �� اای   ��آ
ف از  ��د  ایان را اید  در 
  ز ی ر از ای  درات ا
ان  و اای : د ی دن 
 �� از  ن و�� واردا 
 یی ر��ا  ،اق ��ا 
 ر  ��   ن ای��

 انای ا

ر؛ دیکی ز  اد

ار ای ا ص ی ه؛

؛ دروازه ی رت

 ا  ای  د مر ا�� ن دوز
د  

  د�� :��ر داا ار دی��ا
 ز زار در و ا  ر ان دور
ر ی و دروازه ز دو ر  اید د 
 م و در ایا ز تد  وده و در
  د م رروز ا  ار  ز

 ما  اف ای  را ر ای
و در ادا  ا �� ز دی اره 
   یدی ر ز  : د و
اد ا و از  ، ایان را  اد،  و 
 و  و  آد د را ا اام 

داری ما آ ا  و اان ایزائ

ا زایان ت ت را  رت 
  

  ار » وف « 
  ا   در  اق روز
ان ه ا��  ان دی اره 
��د و : ا��ن دی و ��ه از 
 ان و ا �� ردار ا 
 ود آه در اق د ی زود از ای، وارد 
 : و ی ی  ر تد
 ��م �� را ا د �� ت 
د ا وع  ر ای زار ز  د 
  د نا اف ای   و
 ، ت از ای ت انام زایرت ا در

ی   رت  را آ ا

زی ای ز از  پ در 
در ر  د

  ارا ری ون زای س
در ای دیار     :ی دو ر و دو 
 ا ،ز در ای ر تد ن و اا
 ای یز ،ه و ن دی��دم دو ا
ز از ل  ا دا و در در ر 
 ده ا�� ا از  ه  ن اات 
 ��د زیص ای را در ��
 ش و از م دادهای��ا راه و ،��ا

  ص در ای  ا ف
 ز    ص ود: درا زای
 دو ر، اوارم   آیه  اات 
   ر ای دو ز نر

د زآ  ر د و

ر از ف ایان، ز ر ام 
ه ا

 :  در  ار��ا ا ی

و ی�� :�� ر ��  دو 
��ر ایان و اق در ��ای ر ب در 
 ر رود ای رو ا م ال ا

د   هدر آی
ور اق زر ر اق  ای ویه 
 :ی و  رهر ا ه ای نا
  ن  3 و   اق ه نا
 ی  و ررد د��  ��د و
 ا  ی ا وژه 800 ار و
 ا  ا ااران ای ی�� ر و

 رت و ار ی ر در ای

اای 30 در درات از 
  اق

   ز  و ر ی�� ی
 در ا 30 در ��ایاز ا ز �� در
د  اق ر  ز درات از ای

 ��رت ��ان �� :درات از ز 
 30 ایا �� ل��  �� ��
در دا�� و روزا دی  800 ده 
ن از ای ز �� ر اق در ل دد 

 
و   درا از ز �� اره 
 و ی�� :ی از  ��هر، 
��ن، ت،  ،�� ر و 
آ آت روزا از ای ز  اق در ه 
و  رت روز ت ر  در 

 م ال ا
ی ی ر و  ز  ار 

  ه ار��ا  هاه وی   
  ش ر دارد دو  رت 
و ا�� در  ه  ن از ف دو 
 ف دو از �� ًاو ا  رت ر��
 ا  ما ز ر ان  ز اق، ای
از ��ف ایان  ان زار ز  آن ه 
��؛  ای   ون اول رئ ر 
  ر ز ن ر ا ه 
�� و ای ز  از ف ای��ان  ان ز 

 ما ر
و اود: ��ر دیی  را  ان و 
 ا ا ئ ر�� ظ اد دارد و از ای
  �� از ای   ار ای و
ا ��رت داز و زی�� آن  در 
 ی  ظ از ای  ��ا  ل
 �� ،نوی زار او و 
و  ،  ای ی  ارت 

 را  در ای ز تد
ر�� ت ز را   دا�� و 
 ر ا ز در ر رود :��ر داا
  ده و اث��ا �� آن رو  اق 
   ر دو زار   بای
ااث �� و ی  رگ ا ای ر 

      د 

 اای و زائ اار ای ی ا
در آن  ز ی  د

 ی ،بذ  هی  ا 
و ��ب  در �� از ای ا��ق ااز 
 ان ان درای  : د و ��
��  در ر ادران ا د ده 
  ا ای ار دی��از ا  رو ا ��ا
  در آن اای و زائ اار ای ی ا
 ا ر��  ا د و ای��  ز
 ام روزاا   در : و ��ا
  ا داری و ز را از زائ  ار10

ه ار  50 از  روزا  اد ای
  13 در ا  �� ن ایی در
ر ه و دی ارانا و ا ا

ز ر حا
 ز ��  در ��ا  ��
��ر-   ر ت ار دو ان 
ًر ر�� دو ��ز ر ،ه�� و دی
ا��ح و دت ر  ر دو ��ر از 
ی ای ز انی  اار ه، 
ا��ح ای�� ح را  ا ذ�� د و ار 
ا��وار د  ای ز ا دم دو ا��ن 
��ء  و ��  و  رو رت 
و اای درآ دم ان ه ص 
 ار دیا �� ر�� ب و 
 : دم  ��ار ز  ایان از 
ای آرزو ین  زی ان 
��دت ��ر از ای ز �� ی ااز 
 ،اادران ای ر در  و ا  د
    طاز ار ی ندم دو ا

: در ز  ��دی ��  ار و 
   500رت �� در رااز ای ز 

 ر  ل

 دها  ر از
رئ اق زر ن  ار 
ا��ده ر و ن ی از ای ویه 

  ز و 
 زر قا : ان  ا
 د   ورز دن و و ی و
  ای�� آزاد ارو  ن در�� وا
 از  رت  ر اق ب 

د
 یا هت ویا   :ایا و
��ن راه دریی، ری ،�� و ای از 
 ر و آی ب  ر�� هوی ز
 ر�� اق و ر��  رت  
  ر  رس و  
  و ی ی ز ای را دار ی��و آ
ج از ظ ی ای  ر آه 

ا
��  ��ای ویه اق  ص 
  رهه ا ر�� آن دن اا
  د  اق�� ه ن��ا :ی و
��رد در و �� ی�� ار و 800 
 ار ای ا  ی ا وژه
 زر ق��ا رئ ��ده ا ��ا را
آل  آ  :ایا 

  و ��  ان در��ای 
 در ا درات از ز   ر 
��اق د و ��ل ا   ا��ر 
   ��اای �� ن�� ��یی
 ه ا  ن و واردا 
در ز�� واردات و ای��د  �� و اد 
او واردن از دا  ق و 

 ف   رارض ا
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گدصیع

ن 
 ای  ا
  د ور
 دروی 
 در ایان 
 ر 
 
د و 
  ت
ر را 
 ، کی
ی در اق 
رت د

 90 در 
 ا
پ در 
 ان 
دن 
ا پیش 
و درن اع 
ر ر 
اق  و 
ا ا

  افاز ا ازه 1404 یا  در
 درو  دن ا درو و رن 
 ، �� در ��درات ا�� 
 ت او�� دن در �� و ��
�� ه  ��درو د��ر  و 

د افا  
ا در ل ی ار از ان درات 
ایان ارای�� ه ا در  4   ه 
اول ��ل  1392ود 1269 ده درو 
 دا �� ارزش 10ن در از ایان 
در ه ا    ت  ل 
  1391ظ وز 93/97 در و  ظ 

ا دا  92/53 در ارز
در  ��ه  ل 92، دو ار و 218 
درو ��ار��  ارزش  16ن در از 
  درات از ان ای   در ر
��اد 92.43 در و از �� ارزش 90/32 
 س ایا د ن�� را  در
ارش اق، آذرین و �� �� ر 
 درات دروار در ت ید ه 

ا
�� در ت ید ��ه  22ار و 222 
  رن د 464 ارزش  ار�� درو
  ان واردات از ای  �� ر وارد��
 ارزش 8/87 در  و از ��اد15/4در
 ، ه راتا د ن را ایا
 ،ه  ر ه ا واردات درو 

ل 92 ا   6 در
   �� ��ایا ارش�� ای
درو ��ار واردا  در ت ید ��ه 
  �� �� ر وار و 879 د�� 20
درو ��ار درا در ت ید ��ه 7 

ر اار و 244 د
اس  دو اق، در  اید 
ی  و  ��درو در ای ر 
  درو ی در اری اق 
در  ه ل    ن 
 ای   اق و دو  ازراها 
درو در اق و ار��ل  درات 

د ا CKD

ت    درو
 ئ م ی ی ار د: در ل 
90 ی��ن و  600ار د��ه درو 
   ر رگ ز��درو 2 �� از
 ان، رای �� ن76  �� 

 �� �� از ��ی ��در ��ری
  ر  ��ا در د �� م
 د درآ ا  از ای ر�� از 
 �� در ای ا��ا ده و �� 
  ��ا  در ای ،دار  م
د��ن ��    ز، ی از 

ا در ری ه 
 ری�� دو  ن  ظ 
درآزای�� ا�� و ��یار در ��زه 
 �� ،  م��ا  ��
 ای ��ن ا در اری�� 
  ی �� ر دو در ��ای  ار��
 ا اری ا  ب و ر

 
ی ا��ل  ر�� در ر در 
  ان از  ا 70 در  60 ود
 ر ران نش و در��ی ا 

د دها
  ن ارزانف در   اند
 دری ،��  در آن  ر�� 
  در د و   و ی�� ندر
 دی ر�� زم  دوران ن ی��در
    ند نرو ا از ای ،��
  ،اق ل��  و ز  ا

دارد در ری ب ا ی
 ، اث��  اداره ��د ون
ی د�� و د�� ا��ن دن 
در ��رد  ری�� در ا��ن 
 ا  د : ند
 ،�� ت�� �� �� ت�� از
 ،��زاری ،��زآ ،��یی ،��د
  ت و ، ، را ،و

 ان اد وج ورود و در ا

از د ر زار صدرا خدرو ایا دراق 

اای  خط رو چ دروژ خ

  انب ایدر غ ا

رو ری در در دن

 ��ا  در ای ،آی ر��  
  �� ل�� در  ان  ��
    ه ر��ار د 730
ی را ن د ا ال و در 

د ا ل
  �� ،ب ی داوود �� 
��ت ��  �� ��درو ایان 
 را ارا ��ای ��  ر��  ،��ا
گ دا و ای رو �� ��  دو 
  اق در ی�� درو وانای �� 
ار د ا ��ل �� راهااز د، 
 درو  د را��  ، دو ��
  رد در  ا  در ؛ اید 
 �� و د ار   دروانای ��
 ا  ا  رت  ، 
 ا و  ف درواناز ای  ی
   ،دروانای  درو از ای 

ز دا و ی   ط
  ی�� �� �� د: در�� ر��ا و
 ،اای درو ��   ن��ا
 ا ن د و ژ  ن
�� ای ور د ��  دروی  در 
ایان  ر  ��د و ت 
 ر را یک  ،ی در اق 

د رت

 اری  ض  چ


 ید  ،��ل ا�� 2 داد: در ��ادا و 
 ارره اسا  و ن ای
 ای �� ،��  درو ��
 ، ح  4روارد یا یع ر
در  درو ان  ا��ارد یرو4

  ز آن �� د، ا�� ��
ا دا  را در یر ه و ای

  �� ل�� ب، در�� �� ��
��یار در �� ��درو ��رت 
 ��ر   ای  ،��ا 
��    در  درو 
 در ای �� ا ، اری��

 د ار زی 
 درو :داد ادا ی ی مئ
واردا��   از   وارد 
 ، رات وارداز ا   ،

  �� ��ا  در ��ای

   د :ودا دون وآر
  زه در زر تد  ف
  ،ا و ا ، ح�� در
��درات، �� درآ ارز�� ،دل و ال 
دا�� �� و ور �� رت 

 دی
 د    در ادا و
 ��د : د و�� ره��ا ��
 د ، د  
  ا ر د و در
ا��ن دن د دارا دن  و 
  ��د  �� 

  ب د زه در ای ا
ی  ری �� دن 
 ا 90 در : رد در ای 
 در  ان دن ا یش 
 ا و  اق ر ر عن او در

ا
  اود: ا ای زم ا ورود 
د��ان و اع ر از   در 
ورود از ز ق، ارائ ات در ص 
  تر ه ن وا در ا
د ت �� و د�� ان، 
اعر و ت ا د ران اع 
 ا نوارد ا و را  اق ر
 ا  ر آ  و 

 ا   تر
و در ادا�� : �� و د ت 
د ا��ن ا در  یش و 
 ررا ی ر عا ، ی دری
 �� ای ا ز اعر�� و ه 
یش آ ا��  ��ای  ب 
   ران  و  ا را د
 ی و  ،ن اردن یر 

ر ا

 دزی ی ر�� ای �� درو 
دا�� د و ا��اد��  از ای راه 

دار   و درآ
 :  ی�� ی م�� ئ
   درو��  زان��درو و
2 ای   و ��ا ��   و

  درو ،د��   
   ون ،ر�� رج و در دا

ار دم ا ا و 
 ��درو 13 در�� �� :ود��ب ا��
  لا و 12 در  ودهارزشا
 در ��ای ،د ص��د ا �� را
 �� و  ر�� در  ��ا
 ا   درو   ز ،��د
د،  در  رور  وارد 
�� ه و ��ا ت اد ��ر، از 
 ��درو ی ، ا ان 

 ر  وده در ایارزشا

اای درات درو ی از 
   یاو

 :  دن و ی ن 
 یر از ��درو ی�� درات ��ی
 ��  در  زه�� ��یاو

د ار   
   وی رهدر زار م
�� و ا اذ ��  در 
 : �� درو در ای�� �� زه��
  ا�� د ازا�� ��ی

درات ا زدرو
یه دم ی ا و د اود: ن 
 ای  ر�� ایو ا ارن زه��در
 ز��درو   دار  ع��
 ر�� ر زار �� ان ورود��
 40 در  35 ا و را دارا ی

 در ر ای  د را  از
�� ن ی��  ن 
د: ی �� درات  در 
 دروز در وا ز  در 
د  درو  ایر ا

 �� ��ر ه، در��ی ��ای �� ��
 ایو ا  ی  امزان ادرو
   وه  از د دادن زار 
ر زار دا را  از د داده و ان 
را �� ر  و  اروی د واار 

د ا

 ار د: م   و 
در در ان دن   ج 
  ع ورودا �� �� ت ده ارائآ

 ند
 در ای  ند ناران ا  رئ
 و در ��  ا : طار
 عرو ا ��ر ن��د ن��در ا
��د ان اع ر  را در زه 

د نوارد ا 
ا  اود:  در  ا��ن، 
  را �� و ��ین ،��
 ا  ر ع��ر ازم در ا ت��ا

ار دادهای ، نن وارد ادر
و در ادا  اید  آرن ا��ره 
د و اود: ان �� اید  آرن 
 ا  ا ر عا  ن��د در
  داد؛ ت ارای  نن وارد ادر
 د  ی��  ان ر ای
�� ��د ا��ن د��ن در ر 
 227  و  ،دوآ�� ،انی ن
 ز ��ک �� اق دارد در ن 
  ق ز ،ند ن��ا ز ط
ان ز ر�� و ا در ن 
یان،  دد ا�� و ی از ان 

د ب ند
 30 از   �� ا��ن  د��ن  ا��ن 
ر��ن، دره و   و 

دارد  ق

ی زادف
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ت ر اق در از:

اق ا  تخ ده ارایرس، آ
  ه ی قا از رئ �� 
اه  از ر و  اد ر 
اق  ت رئ�� اق زر�� از و 
 ن اد ا��ن رس ت 

د
 زر قا ��رئ ،�� ای ادر ا
  ��  د وارار ااز ا��
رو آز ت آیه ا�� ش 
روا ��ر  دو ا��ن  ��رس و 

 ه
در ادا ��یون   ن ای رس 
 ود: ایا ،ان ارگ ای نا ر
ا��ن  دا ر ن و  ار 
  و دارا دن ی رگ  ،ز 
 د   ر  ،و و

دارد ر ارانی  ا را
و  ا��ره  11  10   ن 
 ت ��ورز در رس و ود 7 
ر رگ ��ن در ای ان، از ان 
��رس ��ا ارای�� ت  ��ان 
ا��  و اود: رس  دا ��اد 
 ی در ز  س ر��
او ،ق، زه، م  و آده 
ه ا  دو ا  ت ارای

رئ اق زر�� از، اق را ��ر 
 ر�� :د رو ا ا ادر و ��دو
از ��اد  و و رس  ه در 
   دار دآ دن ا د و��
 را دا  دا ن روا��ا ای


  ره��ا  ه ی قا رئ ��در ادا
ای 93در از واردات اق از ان ه 
 روزا   ه را ،د ر وارد ای
 ی دارا ،   ن و ��

ز دا و  زه ارانی
  ن ای  ،ا ر 
ب ا��  روا  ایان و اق 
  م س��ا  :ودارد، ا 
 روا ادن �� ر�� ق 
آ�� �� از روا��  ر ی د 

 انای
 دان ا�� رس دارا :داد ��ادا و
   واریا �� و ��ا د 
  ان ه�� ن و��ا ای دی ��
 این ا��دو ا ای  ر تد��

ی
 ر ا  ن ای ف ت 
 ر د��از ای��  �� ا ا

 اای  ن 700 درات روزا
 :  م ایا  مار ایا د در اق  ان ز از اای  ن 700 روزا
  ئ  از ر آزاد  ازراها دد دار ان ز ز از روزا  ار  از 

 ا اری ر و ا را  و   ان هوی  من ایا  در ا

 ود: اا ��ا  و  رت��
  ه��ی ار   ��ا
  رس ه و��  ان و ،�� دو
 در ای  م ه و  یی
 دا دا �� تار ا ن

د
در ادا�� �� از ن اد ا��ن 
��رس  ن  و ای د از 
  ن��ی ت و ارای ا ��
ه  �� و  اد از ت 
��د در ز درات   اق ا��ره 

د
در دن   ��ا  درات 
ای ، در دادن ا��زه ورود ا اد 
ای دی  ،دن ن ر 
در ز�� ک اق و ایان،  از 
 دن ا  ه ح ت

د ک  از در ای
 در ادا ا ت��  ��ا ذ  زم
  رگ ک�� از از  د ��
��رس  دیار ��د؛ در ی��ن رئ اق 
زر�� ��از و رئ ا��ق ی ه 
 ر ادا��ا ک��  ��ا 

 ه رس و دو ر

  رس
دا اد 

 ر
س 

 آده 
ارای ت 

 و 
دا

ه ا  

حهافزودنص
وکردعرب
شرکتشمریتایبهس

]مج ایده و پوژه روابطعم التونک[
88943369
88970215
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رت

 د ظو 
ر زید 
 اق، ا زار
 ز ا
 یر در
 ا د
 وت 


 ی    ،ث وع ا
وی ص زار اق ؟ 

 م زار ��اق ا ایان  ی ن 
 ی دارد؟ اول ای یوی  ن ؛ا
و و ا  ��ون ا�� و ری در 
   ا ار دارد�� ی در ��ی  ��ی
��ا زار ��اق ز�� ی؛  ��ر و 
 ای ا م دو �� و ی ن
  ارز�� در ی    ود 
   و ی یا��ا ری ،��ی
 ا زار را ای ا ای�� ادها ما
��د  دی ای ای وت  ه دارد 
  م  ارد   لا و
 ز ا زار، ا د ایر زی��  دو
  وت �� ا د�� یر ��در
  روزا ان زید ا از ر 
 ف دا    ا دن ا و
  را ،  و ی ��ل ارز
 از ای زار ارز را دار، ا در ه ن 
-ا زار ا ان از ایای ��  

    ا - ای در ا
  ی   ا ارد؛    و

 ن دارییر   ی

...  ن را ی پ
 ا ،وت ان ی��  ن ای ا !��
هدار آده د، ز  ی یار و 
  اد  ف دارد؛ از ای ش او
  ون در زه�� در ای  ان�� از
�� ا��ل و ا�� ورود  ��زار ف 
    و   وع  یش

 رده  ی 

 ی«  اای« درره ا صدرا ایان  اق

دراص ص ن اق؛

 ...دا ر رارا !
 ی  ��  ورود ا��  ��ا 
 زم ا ف زار ��  و ��
 ، و ر�� ا و ��ا �� ی��آ
ا��اف ا دن   و   رو 
 اید ارت  ،را و  ،ا دن ز 
و ر��   و  ی ی از 
   آ  یر   ا یر
 ا داودات ا  د و یو ای 
 ای ی ر ؛   ان د  از 
و �� م در اق  د را در ای زار 
  ای ا اوا   دم زآ
د دارم ی�� ��   از ای ال 
 د در ل  �� رو در آن 
  را داری ارد ی اقون ا ؛زار دار
  رت آ ده ا در  ل
 د ز زه آن �� ادری ا  ��ا

د    ی

   ل     
و ار  دارد. در ی  زار اق 

ر   دارد؟
  د ش ی  ودهارزش ا �� ا
  ا د   اور �� 
دن ��د، دا اور ر ی و ��ا 
   ورود ا  ر ز و دای 
 �� ا در آن دی ر ف و زار��
ؤ در اای�� �� د اید   ر 
    دآور آ  وش ل
   وش آ دارد؛ وش آ ص وا
 درات ای زه د دارد؛ در�� از ورق آ 
ه  ا ��ر از ن و ر 

از  ر ت د را و و 
ی د  دارد در   ای ل 

 د   آن   دارد ار 

... دهزار ا از ای و ا
ون �� در ار دیان ار داده ا ؛ 
 ر ان ودر ای    ل ن 
از ��ر د  هدار از دن ت 
ود را اص د و در ر  در 
آن زه ز  هدار��  از �� و 
 را  ا ای د�� ا ن دی 
 ز د ه  ا  در
    از ی ؛ا دها ر اندی
ا�� اده د ایان  ��رب  و 
 ن را داو ا CIS ر  
   ن و درای  واریا ��ا
دن ر و ��ن اد م، ای ا در 
  ار  د و  اق رد

 

ی��  � در ن 
 ا آن  اق  د تد ان درای

 ،؟
  ت دارد؛  ؤال دو ای  
  ،  از ای   ی و دی
  �� ت��  دارد  و ��روا
ن اد �� ی آن ی رار 
 را ا ؛ ا ر از آ ص اق 
 ی  انای    ل و در ��
  ارد  ان  از   ر
د ت ر �� و   دو ��ر 
ا دت ی ،د ت ا ل و 
 ر ت از دار ه نم ا ،
LC( - یزا و )د  زار ف 
  ار د رهزار ا در آن  ر و
 ا ا  دم و ه وو آزار د 
  رو ت از دی ا  و 
  از آن   ت از  ر ایدر
د  ، زب  و ر روا آزارده 
و ��ها دار ا ی د م ��ر از 
  ت زه در  از اول 
و  ��ی را دم    و م ان 
  و  ل  ا   زار در ای
  رت  آ ز ات ی  آن
 ای ون آ ؛دار  ر اق در ��ا
  را آن  ا ت از 
ا  ر رت ا از ری ��ا 
 و در رد ای زار ر  ه ا؛ در 
 اق از ای      دت 
رت    ر از زار ااف 
   از  نزر ا دا  و
اس دارد؟ ا از ا  و  ،ا از 
 ا ر   از ا ل و ز م
ن ر �� ه د ای ع  در 
    د و�� هدی  زار ی��

 دای    ا

  ف   ای .ا ی ر رت دو زه در   ،»یاا « 
 ر  ه و   و  ت در اری  اق و ان ون ای رت
   در ، ای ی ،فل آل .دازدپ اق در اری 
یار و درا  ای ر از واژه»ن« اده ؛ ی : ایان از ای ا زار 

ا  ظ  و    ارد.
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در    درات 
 ایه ا�� ��
 ��  ر�� ل��
 10/41 ایا �� ز ت�� ب��ا
 20/83 در��ایدر وزن و ا ��در
 ر ؛ ای��ده ا ا� ردر ارزش د
در   د�� آه ا  رن 
 ر ان ایای ��    ��
��ر  ا ا در  درات ایان 
 ئ��  رخ داد ��ا ل�� در 
  د�� �� د ��د ��
 دارو �� درات ن�� ان و
 اأ  ات ای از ر��
  ا ا ئ ر�� روز ای 
زار ��ر�� ی اه  ��ر 
 ای��   در �� ار��ی و ��
 ی ن ��ف ا ر�� زار
  ف ر ��ادر   
 �� آن ت زاد د را در 
 ی  ر�� ر��   ر�� و

د  ف را زار هی ا نر

زار اق را ی از د داد
 ایا  ای روی  د 
 ای  د�� ف درات دو ان ازای
 ای    اردا  نز سا
  ص �� ن از ��
 ی اق و ر��  را  ،ت
ً  د لار ی ر

  آن �� د ی �� ری
د، اا را  ف ا  د 
 ی  و �� ل ز آن  
ا  اق در ��د ا  واردات 
از  ��   ا  ورود 
��ت ��  ��ر را د، 
 ر   ت ن
ی در د و ای رر دین 
�� ه ا  زار درا ایان 

د ده ر  نور ز 

 از د ی را اق را زار
داد

اا ر��زاده، راین زر ایان 

   درات ره و��در  اق در
  در ز ��  : ر�� ای
و ال ل �� ر اق  ود 
دا�� ا��  ان ال و از 
 ا اق �� انای  �� ی
��ه ا ��ی  زرن و ن 
اد ا در روز  10 �� ار 
در و�� را ��ون ز �� ارک  ایان 
 از ای ��  لا ا و ��
  ن�� درا ارک�� ��  و ر

  امد ا ارک   ا
و أ ��د:  ��زار ف ��ر 
اق در زه  و ب  اق 
 اری�� ان رت ار دارد و در��
  ای دن ا ر و 

 ر ا از د
 ا 24 ایا �� ره��ا  در ادا و
 ، ل 10 اق در ر��  درات
ن دا :��ان  ��دره 
��  اق ��ر  11 �� رد 
در ا�� ایان  از   ��درات 6 
رد در در ر م درات ار دارد 
  30 در   مار ای 
  ن از ای  ��اق ا زار 
ای��ان و   ام 20 در ا�� و در 
 ، ��ا از ه رت��

 دیا رئ 
 : ازم
 أ
ایان ف 
 ر ی
ژ و 
  ان
  ازم
   را
 ادر
ین د 
ارد

 و ز�� ر ��  ر 
اق و ��ر اوم ��ن اد در 
 داده و ز ان را ار ان ای اق

 د ا را  درات 
رای��ن زر ای��ان در اق ا��ود: در 
ر ��   ��ی ر را 
دا�� �� و  ف آن در ر 
اق د   ،��ت در ،ر 
اوم در ی و    و 
��ت درا ز ور  ات، 
  از  اق ر  ت و ی

د ا

ن ا درات 
 ری

 زر نب، رای دا  
ایان در ا��ن درره زار ای�� ر و 
ع ت درا ای��ان  ر 
ای��ان �� :ن دا  ش 
  و �� �� ل�� ��درا
  ا این ا�� ان �� نز
   ��را از د ��ن دای�� ��ی
 ر��  د ت درات 
 ه ا  دروی ای ا ی

   درات ان در زای
  ها ت از دی ود: یا و
��ن در  درات ت 
  ر    د دار
    �� ع و  ��ا
��  ی ر  �� ان 
 �� و ن دردو ز  ن��ل در ا
 ای  انای  ی ا  
��ر در   زن ر�� ا و 
 دار دزی  ص در ای آ
 س ر��ا   داد: ا د اداا
و ی���� ر ف  ��ان 
 آ داد و ذائ ��ایدرات را ا�� ان��
 د ا ای ��اای  ��  را
أ ن دا ا درات 
  انای  ل�� در ار ��ری
  در د ت ن��ا
 زار ای ً�� د��  زار ای ا ا

د ر را از د
 ی ن��ان در اای زر ن��رای
��د: ��ل 90 ای��ان در ی ن 
  ت ،��  ،ای اد
و �� ،یه و ود ی رد و 
 ای ا ��درات دا رن د 200
ان ��ل ��2  91رد و  800ن 
در ر و ��ل 92 ای ر 300 ن 
 د  رل�� در ��ی �� رد
�� ��ن ��  ان 
ن از ر��2 رد و  500ن در 

ا ر 

و أ�� ��د:  ��ه ا ��ر 
ا��ن  ��رت �� وارد ایان 
 و در یه ر دا از ایرو 
 ی ن و د مزم ا تاا ا
  انن را از ایزار ا ر

 ، ر�� :��ن دا��د اذ��ا
��ن و  ��ت ��د را وارد 
ا��ن  و  از زار ای ر 
 رو ااز ای  ه  درات�� ا
�� �� ین درات ام د 
  ار��ی  ��ن آور ز�� ��

د ا انای اد او و اوا
و�� �� ن ای��  ��درات  از 
 أ ��ا  ارو دیا  ن��ا
 ر�� از  ه��  ا د: ای��
ا�� درات ت د ای�� ر 
 ر �� رواز ای  ب��را ا
  اه �� ن ویی ،پ��  ژ��

ا  ل درات در ف

 ادر     ان
ین ر ارم

  ازم دیا ر رئن ��
  دا  �� ازم درات ره��در
رج از ��ر  :أ آر د از 
ان درات ازم   رج از ر 
و��د ارد ا�� ایان �� ر اق، 

 درات دارد دان و ری ،نا
 ، درات��  در ��ن ای �� و
ی    ا ی د: 
  ا  اندر ای  ه�� م 
�� د  ان ر��  ر د را 
 ،دا آن  ی  دی أ اری
�� ��ن  ،�� ز و 

ف ا ر رش
رئ�� ادی���� ازم �� ��: در 
 ل  �� ازم ��ر
 د��  ر��ی ل و��ی ��
 ا روز ��ل ��  ��یلی
 ی ر ل ر آن در ا 
و ارزان   د  رش 

 ا   از  ر
 ر�� ر�� :داد �� ر��ن

��ی ی���� ر �� ای��ان آ�� و 
    ازم رش�� ا
  ا ن، ارزان ود س ا��ا 
ن  ا ام از ن 
دا ا�� رش را ل  ا 
آ��  اغ ��ر  ر و اذن 
 ر ی ف انای أ :دا
��ژ و ان �� ��ازم  را 

ارد د نی ادر  

  ازم ر 
ز

رئ ادی�� ازم  در ادا از ر 
 ار ای   :ودد و ا ��ی
 ارزان  رش�� رو  
د�� ای  ااد   ن 
 د ��  رش�� دا
  در ف�� ر��  و آن را
  نن و دید�� از  :�� و
ره زیز و ون ز ��رش 
و   ��   آن  و   ��د  
ارزان را �� ر�� ی در 
  ده��و ا ی   آ ،��
 ��دن ��  ای�� ا در 
   ر دا  ی
ایا�� د و ��  ور زن از 

د  اای  نی
و�� �� ن ای�� م ره ��ازم 
 ��   ��رش   ��  ��
�� ود  ا��  اود: 
  ر و   یهر  دو
 ر ای ود ا ز  اای
  ازم دیا رئ  ا 
در ادا و د  آر اره د 
 ��زار درا ایان را ا��ع ار 

داده ا
و : ی�� از دی �� درات 
 روی  ر��  �� ازم
رچ ر ازم  ا در 
 ا��ق ز  150ر، یل 100 
 ای د داردو ر 150  و ��ر
 3  2 دی ر در  ��ا  در

د داردم و   ا ر

ف ن اج
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 ی اای
  ا
از  ن 
 ه ایوی
  را
دار  ،د 
  اق را در
 

 ��ا : اق ان درای زر نرای
ی�� و ارای���� ت �� از وش 
ت ایا�� در اق، زاری دن 
و  ن   ایا  ه 

  اق ان درای   
��ر   ��و  �� ر��زاده   ��اا
 95 در  اق زار�� در ان ایزر
ن از ی واردات  د، 
  اق زار ه �� : د و ره��ا
��ل  �� از ، در ار  د، 
ا از ��ل �� ای و  د و 

   از 
   د ن ماد و ارا : و
 12رد در درات  اق در م اول، 
 ر  انر دوم و ایرد د�� 7 �� 
دی 6  رد در از  زار اق در 

ار دارد م م
 ��ا اق�� ان در��ای ��زر ن��رای
زاری  و ارای ت  از وش 
از  �� ایا را ی از ت 

ی ر در اای   ن ث چ

   ایا در اق
دا و اود: ا   ایا در 
   از ب ر�� ارد 
  ، اای  ا ا ،��ا
ف ا ی دم در ر و ��ن 

د د و را
  ا  د رها  ای  و
ایا ا ��   ها از 
 ی ی ،ص دد ا  زار را
 در   اق اید  ،ا 
�� ر از ه و�� ای ر 
 ا  و  ی  لد
  و را ،وش از �� ت ارای
ت ت ایا  �� در 
اق اید ��ه ا�� �� ر زاده 
ای در  ا��  ��ر ر در 
  اق ی  از 

دها وش دای
راین زر ایان در اق ه ل 
درا ایان  اق را ��ن ان د 
  ن  ن 8  ل�� : و

��اق در دهای  در ای   ر 
 و ت درات ا 
 م وا  هی ن د داردو 

 اق در

  ن را در 
  اق

 اای   :د ی و
ی�� ا  از �� ن ویه 
ای�� ار �� دار �� ،د را در 
  نا �� ا ، ��  اق��
��  ایا در اد و د��ن 
  انارد ای��ا  ه و��  اق

د
 ای  رد  ای   زاده درر
ت ��ه، اذن دا  :��ا از 
آ�� ی��    آ  د، 
 ر آن  د�� �� ا ای و
ص  �� ��ا  د و آرم 

دار   را  ،اردا

ا دن زار درا ان
ی ار ا اق زر ان : ا دن اق از هی زار ف ت ان ا  اس 

   ز در رد ت درا وه اول ا  ار وه ن در دودارت ا ه د  ی
ا ت و ب و ، ش ،ا ات  وه دوم و ا و آ  ، و  ،د و آ 

 ی و �� ا رت�� وزه در��ا
  در ا ��ا   ی
 ر رت رو �� ی زاری
  رانرا��د  ل�� در د، ا
��رت  ای�� ور��  �� ف اول را 
 ا ث�� ��ز �� رت�� در
  نز��   ون ��
  ،زر س ارر ان ورت ای
 ی را ��ی ��ف ا�� رت و�� در
 ی�� ت ��ر از ر دا آ در 
 ، رد در ��  ا ��ادا
 ��ا  زار آن در  و ز��

ه ا ح  و در 

�ر از �ر  را ی� و د 
ی �دا �   .� در 

زه رت   ؟
 ی ی از ی و ی ی »��«
  ،د   رت در ی از ی
 ر  رت دارد�� در  ر�� 
��ان  را از دارای�� د و 
   دا  ارزش ر ی
اس ان   ز دورد رر 
   در ارائ  هاو ی  ی ��ا
ل ی��    داده د و در 
 ای د ش آن دارو  ت
ز ار و ر را در ذ دل 
 ا  دارا   دا ی دارد
    یآ  ی ده و

د آوردهاو  را   

ای ز از   ؟
  ای و ا  در  ر 

گ وگ  رس ار زن  رت ایان

ا ر ز ه گ ؛
ز ر از:  و ی، اید ارزش 
 ، ان و   ده ازوده، اا
��ب ��ی در �� ون ر��، اام 
WTO در درات  و ت،  اد 
 در ا �� ،ن�� �� در ��
ی  �� �� ��ا��س 
  ده از��و ا UNCTAD تار

  

ای  در رت ایان  ا؟
 ع  و ز در ر  ل 
 ا  او ا  ز ه و
ز ا ��  ی ام د؛ 
 ،ز ��ن او ز  ز 
   از ا ز وی و ز
 از  زن دی در رت ��ر اس 
 ز  دا  را در ای ی د��
 دارو  و �� در د ذای ��
 ی و  ، د  
 اید ارزش اوده ��ه و ص ورود 
  ای ا   ف را زار 
 ر ارد در  دا  دور  از ی را
 ی ایان، در زن  در زار، 
از  ر   ا   ای ن 

دارد  از

 ر تد� در �  �ا
 ؟

��    ��  �� در م 
��ر ن  و آ��ی  ا و 
  ر  قا ن��ا ا
WTO ا سا ا  و  
 ر   ا  ده از��ا

  ر ،سا   ا ور 
  از  ا زها   

  درا  زار از  دها
 ،    اما ی آن  ا انای

 ن ااق و ا  یزار

  د    ل 
  در را � � ،�رواج ی �

ا  ل در ن ؟
   در  ی ل از�� 
   نآ   ��ن ا ن
 �� ان و ای ��در د  رد 2
�� در د�� از  4  ی �� ا ل 
ف  و ا��  ن ود 5 در 
    ی ل ا ا در روز
 ا  رت  ررد د ار 3 از

د ا ل

 در را ر  اردن از
  وی ده ا�. ای� ر 

؟
  نز  از د 2010 ل�� در
ا��ارد ایو �� 10668ر  ارزش و 
  ر ئ�� در  ز
 ،  ر3 ر در�� ای 
 ان ی �� و ��   و رر
 از در �� د�� ��از دارای
 ی از ان ی ��  ن درجآ
 - ت و  د  دارای

 ی  ان و را

ارزش  در رت   ان 
ا؟

  درص  ای ا  ارزش 
  از   �� در د از 
  ل در ر از  �� درآ
   100 ر، ارزشس آ��ا ا 
  ی ،ر ارد د2000 ود د
ارزش   ��ام از ای �� 100 ود 
  ن ارزش و در ای ��ر ارد د��20
   Apple   �� از 
  ارزش  ر ای  ��ر ارد د170
 در ی  ب��ا  ر�� ر رت

 ا ل

ارزش  در ایان  ا؟
  ی  در  و  
  د   ار��ی  در  د ��
یه ار   ا��ن WIPO و 
  آی  آن و ��ا و TRIPS
  در ا  ر��   در 
ل ا 3( ل ا )ا از دو م 
 هد ر     ا
  نز آن در و د  ا رذ
  ز ��  �� انرت ای

ا

 از
  زار
  درا
 ا انای
 آن 
ی اام 
   
 یزار ،
 اق و 
ان 
ا
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یانرت

 �� ��ر در
ن   دا اد 
       
  و   د��  ور و
��ور    و ی��  و  ر 
�� در زار ری�� ه و   ��وت 
  رت ای�� ای  د، در�� ��
 ��ا د و  ای �� از ر 
 ی  و دی ��و ا   ر

 ا
در ��ل  وا�� ور    در 
Startups �� ن د دا��ت ااد

 د داا  ر ،�� م��
  د در رتآپ��ا �� ن
 ایه�� ن د را   و ت 
  را آ ی و در  ی ن ��دا

 وش
ا ��ه ر ا��ای ا��د دان 
در  ��  د، زیا ت 
 وش ای ا و   دارا رتآپا
ت و ی �� ا آ�� ر 

 د ا ا
 زاری  ��ر   سا ای 
ا ای�� �� ا�� ان  وش 
ت آ ��  و ر وش 

  

ام ر »ارتآپ« در وش ل  ؟ 

زاری ی وش؟
   ��زار ی از ی رتآپ��ا
و  در ��د »وش«  ��زاری و 
وش دو �� ی ر  در وش 
 زار ی و در ا  ض و  درا
 آ رتآپ��ا ا �� و ی

اول ا دارد ر ا
   ��ود، ا�� ان��ر �� ��ی
ل و ت ��وع د و   د 
 رتآ��ا د ار  آ  د 
  راد ض، ا��  وع 


  د وع�� ارای  ��ل ا ر ��
»ا وزک« ا  دن دون د 
   ت  را آ د و در وا ��
د  ک  در اا ا دا��ین 

 ازروارد راها
ا��رتآ��   راد  ��ض و 
 ��د ا ازی ، وع�� 
�� ین ن را ار�� ،ا ی  دل 
��ین  و ودار ا در اازه 
  در ی رتآپا د ود
وه یه او  و یزر را   د 
  را ده و آ ت ی د و ��

 د ل ده ازا 
��  م   Pinterest ان 
 ی ل  ف ده ی ه 

  د ا  د را�� وش ادر ا ��ا
��د آز ��د ی ای  �� وش 
��ل ��د را  رت د  ��د آز 
 ر آ    روز  و د
  ��ا دم از د رت��  و

  ل او را
روش اول ی  زرد از ��ین 
 ا وش آن، ای ل و د و او
  ا ا ا زار ی در  ��ا
  د رت �� رتآپ��اران ا ن
 �� ا؟ زی  ت زری  د��
 رد دو ای  ،��ه ا�� و و
و ��  ین او ��  ز آور 
   »ردز«  ا ا ،ا
د ب ور ا ،ل

 ا ش�� در ز �� ی ��
 د  د  ین را اازه ی؟ 
  ی ��  ��خ ر رو  ی
 ر ل ا یزر ل و ت 
  ا ی ��  20 اول ��در در
 ،  را در ��10 در ��خ ر اول
  ور  د  خ ای   در ا

ور ا  ر اد
 رتآپا ا ر ی سا ای 
در در اول  و ارای  و ت ز 
  د  ود در وش دوم و در در
  ای ی در  ن ای��  د
   رتآپ��ا ی  را ردز
ل د د ا ر رد ا��ره 
  ،دارد  رتآپ��ا وز در  
ی ااف د  اد ارتآپ ون 

د ا ر ای

   
و ت 
 
 ا ،اای
 ،ی
 زه 
وش و 
 وی 
 
 و 
  وش از
 ررا
 رت 
ایان  اق

  اق در ان وک ای قا د
آ��ی  زار اق �� در ان ار 
  اندرات ای ررد د دو از ا ،��
  ل  �� ه ا  اق در
 داد و : از  زار ز ایان 

 ل ا زار  ناق ا 
  ره��ا  از�� �� ��
 75 در  ر در ز وین 
 ا ،ان ز ن ز  :ودق ا و
و  ��اد ای�� از ای ز  اق 

د لار
  واردات ی��  از �� و
از اردن  ��اق  داد و اود: ��ن 
ز د را  اق    درآورده و 
ی��   و  در  دم 

 ده ا ا رواج
و�� �� ن ای 17 در�� زار اق در 
 ر  :د  ،ار دارد ء ای
 ا ز اق را در ای ای ف 

 ان اای ،
د اق ��ک ای��ان و اق، ف 
اام ا اق   اارد اق 
��ا  ایا را اام ��ه 
 : و ��اق دا زار ز �� ا

د اق ک ایان و اق در  آی  زار اق در اصن:

 ز
�� یت ی دارو از ایان  اام 
 ا و ی  ای  اات دت 

د
و ب ��  ا��د ار 
  اق زار جا د  ی :د

د لزار ار ای  
 ��ا��ر �� وی��ه زر��ن 
ا ��   رت �� ر 
 را  زار را ای ی : و �� اق

داد از د
  ت�� و ز��   و
 اق، ا در  ل ی از اای
ی  ��ف ا و �� زه 
وش و  وی��   و 
  ررا  زار را از وش در ای

 د اق  انرت ای
   از ای ��د: ا  ��
 ادا ا ای  دهاق ا ه درآ

د ارر د زار در ای 
�� اا ،ی�� ا��ر ا اق 
  ه  در :  نا زر
2.2رد در درات  ایان  اق 
  رن د�� 220 ان�� از ای  د��

ص دان ان اا

 در اق ر  وی  غ  او
ی دا ان وی : او   غ  در ان وی  وزن25ار م  ر اق 

در  ان وی  د دارا دن   در ا    و  و ره ،  آا دارد 
د ح ی ر  م دا آورده هدر ناز ا ان ی  

اده از  زیع 
 

رای��ن زر ایان در اق : ایان 
�� از  و  �� ،دره 

اق ا ر   اعا
اا رزاده اود: در ل 2012 
 ��  انر، ایرد د 12 �� ��
  ررد د ر   ر ورد د��
  هدر م  اول ر 
 ر  2013 ل�� در و د اق

 اندوم را از ای
و  اره   درات ایان  اق 
 91  83 ل از : ل ا  در
درات ایان  اق  24ا  و در 

دی ورو   92 ل
و  اره  ط ک ایان و اق 
در ز زن، دی�� و  : ود 
ز �� از  ی ایان 

اق ا  دا روا  ا
  ره��ا  اق ان درای زر ن��رای
  داور اق ایان ار د: 
اف ر  ر ایان و ا از 

ا ر   ای ی
 اای    ی و
در ��زار ��اق را ی�� دن  آن 
��د و اود: ای ع �� ه 
  ا ا ر   ��ا

 ی ر را از
  �� زی ��  و
 : د و�� ره��اق ا زار ان در��ای
 ی رت  اق را زار �� ای
 ان ای   و  ��

  دها  از ای ا 
  د: ر ن زادهر
��  ��ن ایان در اق 
 از د�� ر�� ای�� زار و ر 

  
و   و  اق اره 
 ا  ی ند: ا ی و

 ا  درات ایا

دآبچ رخ
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پوه ویه

ی از ی�� ت زر ر ر ای ی  رت 
��ده ،ود دن اد ری ا  ��ی  را در ب 

 دار م وارداا  ر ا ز  ی درا 
  م ا ��و دا  �� در ��  
 ر  دا   ع ،ی زار د ،ر
ا  ار  رد ص ود و ر  وا  و

ا رو ��ن ع،  ا  ای  اره   ا  در 
ل ��ل 1384-92 ر    از  158ر در  ل ااع 
 در ده، ا  اد ود از ای�� ر ،ی یاران 
 ادا   ر ل�� در و  دها  درا 
دا�� ا�� در ��ل   1392 آر�� ، ر  ود 
31/4رد در �� 148  ر در ده ا��9 ر آی  ح 
  ان رادرات ای ان 81/2 دراز ای  ررد د�� 25/5 ی  ��زی

:ص دادهاد ا
  زار ق از درات  32/6رد در  ایان در 

ا ا   ده و 80/8در  1391 ل
 ایدا دادو آ   یره سا  ان راای درا زار ا
 92 در ی  ره آ 1392 ل در  د  ، ر
و در ��ل  1391ود 91/6 در درات ایان را   ارزش،  د 

ص داده اا
 ود 5/3 در 1391 ل و در دل 4/6 در 92 ل در ره ارو 
ده ا�� در ��ل  �� 1392ره آی در درات  ایان 2/8 
 ا دا   )ل 1391 )2/3 در  ��  ده در
  درات در ی )و ز ا��ا  (  ��ره ا
  ل ره در ای  انای  درات ارد و ارزش  انای
  انای  درات در یره آ  ده ا رن د 17 
 ای  واردات  در ا در  ود در و ر  ر

�� د ا �� ای   در ل 
 ، ، ، ه راتا ر1392
ه  ،، آن، ئ ،، ان 
و ای �� ور  49/2رد در   ایان 
��ود 81 در از واردات ��ر �� را  د 

ص دادهاا
یدآور�� د  در ل  ،ر  از 
  ز ون یا و ر و 120
  ق ر�� 10 از  ف  ده�� وارد
 ، در واردات  زر �� ی
�� ر و زه ای  از 19 
  ان راز ای رد��  واردات در

دها
  ل  ر ل��  ه ر در
ا در زار ه درا ر رخ 

اده ا
  درات در ای  طل در ار

:ا   ت زی انای
 ر روا ری  �� د �� 1-در
 ارو دیا ا  انای ��ا ر
  رو  ید   ر�� ی و
 ارده ا�� و ای�� ر  د 
را ��ان ی�� �� ر ایان از 
  ارو ��دیل 1392 ا�� در دادها ��د
  ،د انای ��درا زار یرگ ��ز
�� 1030ن در �� ��  از ایان 
ی��ار ده و �� آن در ��درات ایان 
 دیا رو د ��ده ا ود 3/3 در
  ه و تای  ی از ��ارو
 روا  ر، در�� ای در 

ا دا   انای  آن ر
 -2درات ایان �� ر��  زن 
ر�� ا( ��ویه  ،��اق، 

ا��ن، ا��رات ��ه �� ،ن، 
 ا ل�� در )ن وین، آذر��
��ش ی؛  ا  ای�� ر در 
��ل 1391و 18/25   1392رد 
در و �� 17/7رد در   ازایان 
یار ده و �� آ در درات ایان 56 

ده ا در
 دیه و ا تای دا ی -3
 )و ژا ،ا��دا، ا( ن آ و ارو
 ری��  ه  ن اد ،ر 
و ن ی ایان  اد ر در 
 ر ن( وو و  هوی ( ره آ
 ره آ   ا ؛  ار
در ��درات  ایان  ود 92 در در 

ه ا  ل ا دو
 در ارو  و  ت  طار  -4
و د��ار ی ار ا��د ا ور 
��  ر رج، ای��ب   از 
  ما د دها دا ه ی
  ر ار رواج  دارد 
ه ا را رو ر�� ای  رت و

    ا ا از   ای ا

ی ر  ر طروا ار
م اول  رت

 ی س راود درد زار
��  -5ر   زم ا�� ��ن 
  آن  زر ��قو ا م دو��
 ر درا زار  ��آن ا ،
  د  ر ان از د را یارو
  انای  درات�� از ا�� 
 ا ای ی از )د(  ه راتا
 ر ی  و یارو ر�� 
 د�� در)دا و ،ه تای  از(
 ق و   رد واردات�� در
ر  در ل  11/23  1392رد در 
 از ا��رات وارد ده   ��ه آن را 
   ا  ،داده  د درات

ا  ا ای
 -6ور د   زاری  از دس 
 د ا  دی و در ها رج
   هوی ادار  1392 ل در
 ��  33188  ارزش  254ن در 
  �� ون  ده اری ان��از ای
 ر  از( زار ی  از آن ها

ه ا در )
   د ن��اذ  ز ی �� -7

از اروپ غ ،آ   ه   در دو د دا دی
  زار از   رت  ا 
 د ما   ،یزار آ هوی 
  یاز ذ ردار�� ��  یره آ��
 داره رد  دت او ا ��
  رد ت  ا ل در ، ار
 دا  و ر رگ ��
 د 2013 ل در ��ا  ار ر
ارزش رت ر�� ره آی 1337 رد 
 یر آن را واردات آرد د 628  ده رد
 ی ر  ای در داده ا 
 23/4 یره آ  2013 ل�� در  ی 
رد در دادو�� دا و ا2 ا دن 
  ری هل آی  -دو  ر ای
  ه ره  انرت ای  ،��ده ا
 ر درد و ای ر  ررد د ی 
   ای �� انای ر رت ا��

ر-اد ب د!
 ر�� �� ر�� ��ش روا�� -8
   از �� یزار  از – ��
 (  اق، ان،  از 
 اردو ا -) ��آ ر
 اا را ال ؛  در 
 ،  ندر   ا ته
 - وا  ��آن ا �� ر ا
درا ی از ی�� اای   و 
 ر ر   �� در ،ی 

 و ر   زار د در
 ارده و ��ر  ا ن 
  د انی اران و�� ،دو
   ا  ا  ای   
   ارا ای در ود آ زار
  د، ا  آ  ا ی و ا

��ر ایب   ای در رت 
ر�� )ا از درات ی ��  واردات( 
 زار ش ا و ی   ر 
ری�� د�� ام د��  از 
درات ��ری  در زه  رت 
  ه راتو ا  (   
 دی ر  )ن�� و   و
ا�� و  آ از  د اول ی ر 
 دارد زار ود  ای ب 
 ، ،فد ش (  از اد
زان، ��ت و��( را  س 
ن ار�� و از آ  ��در��ه دا 
ای ام  زار ا  ،�� زم 
 ر ��از د  دا ل آ را در
 درات ا ،آن ی دا و ،ارو زار
   درآ   ف راد ش 
 ا  ؛داده ا  ت��  ،ز دار
 ر ر   زار  ها ب 
ا ��ا  ا��ن ارزش درات ش 
 ر ا ل ر دررد د از ی  فد

!ان اای  درات ا 3 ی 
 زار ع در دای ، ی رت �� در
درا��، در   ا��اف ن اد 
 دا دی ی وی م و
 ،درا �� �� دن�� ،ل��
 ی  ،��ا   ل ��
  ر اری�� ب ،و
ی�� درا ی و  ودرات  و 
  ��ا ه اوی   ور  ت��
  د درا ��زار  در آ ا��
  در راس ��ی  اا ��د دارد، او
  د م و  ،ت دو

د ار و و 

 وا
 -
 درا
 ی از ی
  ایا
  و 
 ،ی
  در
 ر  
ر د 
 زار در
  پ
 و ر

اف بب د
رئس ل ا زن  رت ایان

ج ان
ض اق بزرگ ایان

دراص ص در  ورتض
 اس آر ک،  از 65در   ایان  دو ر  و ارات در د. ا  از  ر از 
 ز ت ،  انای درا  از دزی  .ه ا دی »« ان  از آن ر رت زه نر
و ت پو ا و از  درا ایان  ارات    ر درات د اده د. ل ا ای دو ر 

  د رت  ایان را از  ر د رج  ، ا ا درن ایا ا؟
ای ای  اس آر  ک ام د ایان   از  100ر دت ر دارد، ض   ان  آن 
  روپ  د. در ار  انای  ر تد در ر آن   و ر از ی  ،د دا

.اداع پض ای   درات زه نر

 ر ا رت و   
 ا  ر��  ان دری�� ن��
  د را�� ر��  ی�� ر��
��ر�� ی د ��ار  و از 
  ا    ر ً  ای
 ر  انای ر روا ری  
��ی د ان  ارط ن ایان و 
ی ر ی آن را دی  ان ل در 
  اق ز ان و��ای ر روا ��
 د �� د اق ر ام رئ
  ی و ��ان ��د  ��آن ی
 ��د  آن  ناز ز  ن در ی��ا
و �� م د را ر ا ن 
ایان و ا��ن ار ��د ر زن 
رو��  ان ارط   ای ر 
 ای�� نا �� ا ��ا دو
 ده ا  ی ر   ر
 ر تد   رو از رو یر و

  و ی�� ر�� ان ون ای
   ا  و �� روا ی
 رد     ن ایان و 
  در ز ر  رو
اد ا�� د، رت ��ن ایان و 
  ت  آن ن دو��ر  ن��ا
  رس   ر ،ی رو
 ل را در ای  ر و دا ��ر
  د را ر ��ر دها 
 یر�� ن در ای د �� انای
 ر طار د ان��ای ر ی�� 
   و  زان را آای  �� و
  ن و��  ی ر�� از
و ا��رات  از �� ��ر ی ایان 
 �� اای��  دت ر د 
  ع ای ً ��  انای 
ا �� ایان    و اد د 
ا ای روا را  و �� �� و 
از ار�� 15  ر ن ی اده 
 ا د د �� و ر ��را در روا
 ر�� و در  در  هی ��

  ر  ا  ر ش روا�� ا ا ی��
از ای ی اا ا روا ر د را �� ر�� ی و 
  ا ا ای د  ز   دی ر  
ی ر ن  دها و  وا آن در روا ا د 

دها  
  د را   درات      ا   ً��
ی از ااف ا�� ر در  درات ا ��ی  و  در 
 آن   ��  درات  د را ارد واردات از 
 را  ا ارز  ا ر  ور  را از وش  ،ز 
ا د ی از ای  ان ی را   دا ا   را 

ده ا دی ار ر و  زار 
  و   �� از ل ر  ی ن ��در ای ��ا
 روا ی   ر�� ی  د ت  ار
  د را د��و ا �� ت روا ای ��وا   دازی
  ار ر د را در هی و ی  ی ر
�� ای و ر  ه �� و ا��ق زر و دو و 
  د دا ان �� از ا ی و ��ارد ان از��
  ی   را در  هی و ر روا دن اد
ب  م  ب ف  در ای را ��ً اده از 
 ر و  ها ت و  و هی ار  ارا

 ری   ا

پوه ویه
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پوه ویه  پوه ویه

اای  ر وروداق در ا ب زار
   نا ، اردن و  اق ر روا  : اق  نا زر قا رئ
رد در در زار ای ر اید ه  اظر ا   و ات ایا یی د. 

.ه ا ا  د  ا ای ،ار ر اق زار در و ارد ک  نا

��ا پ��خ دادن �� ای�� ال  چا 
 ،��ود ا انای ��درا ��زار
 وض ��   ��زم ا ��
ر�� ر دا  . رت 
  ی ای�� و د�� ای�� در
وت ا�� و زم ا�� ��ن ای دو 
 ی نچ .�� ئ  وت 
  ان�� ی ای�� در  ��ا
  د�� ��رات وض�� و ��اض
 ر رت هوی  دا 

را یی د.
 ی�� ا�� در ��ای�� د رت 
ی�� �� ریج  ��ا ��ا و 
  ان  و ��دا را ا
از ا ده رگ    اق 
 دی  د. از  رت نز 
  ر ی هوی  و ی ای��
 اید ودی در  و ال ارز 
 ودی و و ،�� اودات و
 ر رت�� اا ی�� �� 

ی�� از ��   ��ی  ر 
�� از �� دو و درن رد 
 د، و�� ار�� �� و ��ر
 ایا�� در زار�� ف  ویه 

ا ا زار
در ��ل ��  زار ه ��رد ف 
  ام از آ��   ��ا اای 
  �� �� د در ��ید
ایا ار ا�� ر ، اق، 
 ر ا��   ن و��رات، اا
   �� انای   ف��
  ر  از ای �� 
ردار  ،��ر  و ی�� وا ط 
 ی  ��    ��
 از آ ی ر  یی ��

 

 ا ری و فار هت، 
   �� ت ت ون
 اد یل ر�� ت در ف و�� زار ��
  درات ا ی آن  
 ،   رذ دو  و دو
�� آد�� اران و ریان 
و ��  �� ل در زه 
   ا�� ر�� ای  درات��
ا ��  ��زار ی�� ی ز 

ا درا
 ه ر�� ��  �� �� 
درا ایان در  زار ا ق، ورت 
  ر ا تاا   دارد
  دو �� از  زار در ای اای
  رد ندر �� از  ه و
  و ار �� د ار�� �� و
ت درا  ویه در زار اق 
       ن��و ا
 ز ر و دو ای  نر درا
اوان ای ر    ر 

  اران��ی و ا ��ا ا ��وا
ول  ا��ارد  ل 
 ه ��ا ،�� ن��ارد در
  ق��  ا�� ر�� درا
 ای ا  ر  ی اای 
��ع و  ر ر در زار اق و 

 نا
ا�� ا  ح د  ا ان 
 دور زار ی�� در اای  ر
  و در دو �� ای د، آی�� ا
 د ی ار�� ل و  رد�� دو
  ی ال ای   ؟ درا اا 
   ت هوی  ات ای
ش د��ف، ، زان،  ، و 
  و ای و ورز ت از ر��
  ی و   ت
 ر زار اره در  ل 
�� از  آی��، ارو�� و ژا ر 
  از  ای   ای و در ادا

د داردو زار ن ایف

��د، یی����  را  و 
 ��  ا��د و ح 

د.
در ی�� ر  د ��ودی و 
 درآ ارز ، ارز  رت 
 یاو هچ ح ��د و 
   �� ر ی�� ر
 ا ،اد او، دارو، ات 
  یدر او ت ی و ��پ
ار د. ای ای  رت 
 ا ی ی ر ودی ای 
  ر رت�� ا��ا  
  از ��ی ،واردات یی ��
 �� ا وون �� ه��وی  ��دا
 �� از .�� ار��ا  درات
  ر رت�� �� ایا ،��دی
 درات از واردات ا  ط پ
  دا   و ا یپبا
  .  ر رت  هوی
 اره درآ  درآ  ی
 ا یپآ ی ای ار و دریپ
و ی ف اا ح زی�� و 
 ر رف ا  ،د ر�� ا
��ر. ی�� از �� درات ت 

 ی   از   ای 
ر�� ،��ود ��ن ��دت  و 
  ه��م  ایا ،و
درا و ز و ای  ا ر 
 ا  ده ا ود را اای 
  نر�� ا ت�� د 
  �� ری  ،ل ا��ی
 �� در اای  �� اران��ی
ر ا ا ال ی  ویه 

 ر ا وز و ل در یو آ ارو
   زار ا دی  از
  ا دو �� از دی اای
 زار ��در ای اای  د ��
  د�� ر ��ای  ؛��ا
رن در زار  از  آی و 
 دارد وا  اوا نف  ارو

ا  و  دو و
او ارزش ا��وده وا ��وش ت 
   ً ،دد ر  اای
 �� دزار ا در اای 
د ��  ،��ا ی�� و ر 
 ی�� ه و�� ا ر ارانی��
 وا  اای  اری ر��
 �� �� ن وا  ع ای

  ی ا ل�� ه و در��
 ،چ  از یر  ر ت
��اق، ، رو ،��، ا��رات، ه 
، ژاپ، ا��ن و پن اار 

.ده ا
  ر رت روا د��
  ر�� ��ر رت�� �� 
ر �� زی د. ه ح 
د  رن   از  150ر 
اوده ر دارد، ا ااد و ارم ��ن 
 ر رت از 80 در  ��د
ایان �� 10  ر �� د. 
  از ی ر  روا 
 ،و ا  اک��و ا ی
 ا د ا ،��  و ��
 ر در روا ودی ،ع در ا
  ز د را دارد و ص ات
 د��   ر��  رت در

.ا در د  ف و زار
 ��رت ر د غ  36 ار 
رد در ا  �� از آن درات 
  و ��واردات ا  ط دی  و
 ی  د ای ن درر رت
 د ر رت�� از ود 0/5 در��
 ورض ��  ��ای ذ .��ده ا��
ا�� �� در ��ای ی�� و اد 
و ��ود ��ن زار ��ف 

 �� ویه درات �� ارزش اوده 
 ،��ز�� ارز�� ر �� د. 
ای�� زم ا��  ��یار در 
��  �� درات ا  ،��ف 

درات و  آن رت د.
 �� ��ظ ون و�� �� د��و
 درا درا  سا  ری
��ر    ض  �� ح 
آی���� ز ،ی �� و 
 ا ز اول د و در ی درات
درات  �� واردات ��ر رد 
 ��ث پ  ز د و در�� ف وا
 درات   واردات ��ر 
��د،  از  ز��ن دی زماا 

 .ا
 ز  د شا ��ی ن در ای
 روا �� ،��ر رت�� ��
 ی  ��و دی ��ا ��
 و ای �� ر ��دی  در
ا�� از اا��ت �� �� اد و 
ر�� ر ا��. در ر ای ضع، 
��ش  و   ز��  ،ز��
 از ا ر و چ ��دو روا
 روا �� رظ  ورض 
  ا  .��ر ا��  ر
 ر ی  لو ا ودی
  ود ��ن روا ر ر 

 �� ایا   �� ل 
��ی ای ع  ه ف   زار 
ود ��ف ��ا�� درات   در 
هت  ��ز ات رن 
   ا ،��ا   ر�� 
دو و ��     ااف 
ن��ت و ت درا ،��ی روید 
   �� ا  و 
  �� ��دا  زار ی�� در
    �� اا ��را در ای
 م��ه ��درات از ی��  و 
 ر ،ر اری�� �� 
 رو ا �� ت�� �� ن��
  ای�� دن ا ،درات�� 
 از رج ��ر،  آی و ف 
  ،درات �� در زائ ��ارو
 در روا  ��  ز د و��ا
��ر درن  ف ��یار، 
   ��ی   ��
ی��دار ایا �� ��زار دورد�� از 
 ��ق آ�� و یآ ، یآ ��
  �� ودی و ا ��و ر
  ا آی زف ر وو

   ای

 ای .یپبا ��ا ا ر
ودی�� ر در ��ای ویه ام 
  ،ص ر�� یچ  اد ر��ا
 از د و ا ی ر هوی
ر�� ی زار�� ر را  اه 
دارد. ش در  اای �� رت 
ر  ،ش در  اید از 
  ن  ث ، ون ر
 ظ   ر ا�� ر و دا
 ،   ان دادن  ر
 یی �� د��و ای ��
  ای �� ان ��درا و ر��

.ی د
  ار��  ی دو 
در ز�� ار ر ،زار ��ور را 
  از    ن ا
 چ  از ی  و  
  دای ،»SME« ،�� و
یی�� درات و ر ار در واردات 
   یی ر را�� رت  
 د  رت از �� �� 
 ،جپ ا  و در ی  اپ
  �� ��ر رت�� ��
   و ورز�� ، ،��
  -  ا هوی
 زه  روز در ژ ده ازو ا
. ق افا  ث د ا

 زارد ب
  دراتص  ل دفی

زن  رت ایان

 حاث ف
ون ل ب زن  رت

دراع ص ر  زار اح

80 درص رت ط  10 ر ن

 در اق  وی از   ار 74
 ئ م زن  ،ن ورت ان وی در ار رت ر : در ر  ل ر 74ار 
 درا  ف ر اق او ه ا در اق ر  نر از ان د 54 ارزش   

ا ار دا درا ف ر  اره در ر ا  و در ن اا

  ایا
 ر رت

 ط 
  پ

درات از 
 واردات ا
 یپبا

ا و 
  

  دا
  هوی

رت ر 
 

 ر 
 ،اق، 
ارات، 
ان 
 پ  و
 ر ا
  ف
 ایان 
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ی ی

راری ا  وضع لان

رت چک زن 

 ا ای
زن 
ا د 

 ا آ 
  م 
 و دری

رت ر، در 
 ی رت

 واردات و 
  درات

  ا 
 د 

 اما

از   ر��
ر  ز��ن 
در  ��ن 
از ی ل و �� ت آن، اار 
ش   ح  رور 
آ  در �� ل ا  ی ر��ه 
   ،ه ا ایا در ز ،د
 ز ن ر ز  ا درا
 ا ه نا  ث وه و
ی ا��   آن زن و 

ه ا هیان ال 
   ر�� ن��ز  زاز دی
��د را از ی���� دد در ��ز و واردات و 
 ل و د   ی درات
  ری  ا ،�� ه آ �� 
�� ن   ا در ز ،دد 
 و  اه یار��د  انل آزاد
 ز را�� دد در ��  ز�� ن��آ

داد د ادا ر  و ی
 آن دا  ن را�� ،ه ای ای
  و  ازرا راها ا رت ح ��
ر  ��دد لان و ز��ن در دو 
   یرت ل��ا  ز ��
  ای ا��س زار ز ل 
�� و رتی   ی   ن 
 ا  �� در ن��ز ا 
 زار  یز ر در دو ی ی 
ز ل دارد، ��دد و ا  یج 
  اما  درات واردات و ی د از
ای ح ا  د ل دن ��ر از 
زار ز، در  ا ��ان 
 �� ن د   و �� 
 ، ،  ان درل دد
  دد ه ای  ��  ار و

اه ا آ ا  آ
 �� در ی��ان زه �� دارد و 
  ن ای  ،��ده ا ل از ای 
 ر از  ل   
 ، ر ای  رو ا  و ا
 :ی ن��ن زری��د  ی�� 
 ،ا ی�� و �� ر ل
 ��زدا و  رد رانأ  ا ازی
و ی��  ی ،ط دن و ادن و 

د داردو   
   ��  از :ایا و
20   د ر  ی  ،ا

�� را  یره رو ل و د ��د 
15  ر  آن در ازا و ، 

 ن را دری ار 25 
و  ا��ره  زن ��  �� ای ر 
ل  ،ی : آ ر  و 
ده   آی، ا   ن 
 ،  و     ال را
  ه و ا �� ه در   در
  ، ر     و 
و  ای��   آ�� را  ای روز 

درآورده ا��  آ  و ن آور 
  ن در   ، اده

ه ا  ل و راه
��   ر از داین  و 
دا آزان �� در    ای ر 

 ل
ی ��  ا ��د��ن و ن 
آور ی�� اده ر ه ا  �� ود 
  ل�� 12 از  دو ��ا و ��
 ل  ،اش ران ز ا ،ن��

آورده ا رو
  ن ای  ��ای   و �� در و
  و دو ��دو د  آ ا  ل
   ،ا  ه و  ،دار
 ا :ایا ،دارم ��دو د  ��  
 ر   آدم را وادار ،�� �� رها



 ا  ب دنز
زن

یه دم ان ه در  درره 
 ز ن ل  انل ای د و
 �� ، و  اره  و 
  ا یرو را ح :ی
و �� ��ن و لان ای ان و 
  ث وه و ز  ه دری
   ی و ه ار ی 
 ان ت آن در ل اا ،ط 
 ز �� در  اورات ا ا 
�� ای ز، ز و ل و دد �� در 
 ا ای ار ا ه و�� مآن آزاد ا
ز��ن ��ن اورا��ت )وه، 
اود، روا�� و ث  )ا د 
�� آ ا   م و دری رت ر، 
 ی اق از ند ا  دد  وه
  ی رت در ،�� ز ��زار
   ا   درات واردات و

 امد ا
�� ا   ن ای��  ن 
ود ار  در ا    ر 
 :ایا ،دها م ،ه ا ازراها

ر ور رت دد ا ای ااد و زی آن 
 ی دو  آیه ین ید و ای ااد 
  ،رت ای دا در د  ا
  ر  ده و ر ز ر از �� ا 
 دا اق ا ند روز در  ت
  ا   وج ر ورود و  و 

 امه، ان آ در
   ث�� ود و��ا ،وه�� ه��ی
ا��ره  ای  ای ا در  ت 
ا��د دم ای  ار ا�� و 
 ل و د�� �� ز ی��ز
 ا دت ایاورا  در  ��
د، ی: ی دی از حی  ار 
ا ��ا   و  زن 
 ایا ود انل ر ر و  و
 ن از ا  دن ز ،د��
 و ز��ن  در ز ورود و 
  د ه  ،   وج
 ز ار ن�� ب  را

  واری
و �� ن ای��  و ز��ن 
 د  �� ،د ل ان�� ن
�� آ  در در ر ا، یدآور 
 رئ ��ار ا ��را �� د: در��
 �� ره ازدو و ای ��ت رئ و
  و  با آ یر  دم و
 دری از آ  ر ن ری و 
 دا رو ،ره آن دو ل   د
در �� �� ��د و ز��ن از آن 

 ه
 ا ��ا ��ی ،ر ری��
 ازراها  رها   ه�� ارا
  ز از �� دد م  ��
��وه  ا د��ن ��اق، ای�� ر را 
ا��ز  ا دم ��وه و اورات 
��ان ��د و : از ای��  دد از ز 
  رت ام ا  و در رت 
ری�� از ای ا  از ی�� ل ز 
 �� دد ��ز ر ان  ��
ام ��د و دد از آن  ر و ون 

 ا ما ودی

فط ادزاده
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پوه ویهپوه ویه

 یزه در
 ار
 در ای 
  ز
ه آورد 
 ه ا
 دا از 
وش 10 
 100 ار 
  در 
 روز درآ
3  ن 
 ر داد


ا��ا�� وع  از 
وه   ��
 دا  ��وری
 ژزه ا ان�� از ر�� اق در
از ای���� ان د  د�� ای وه 
   زار��  ای  �� 
 ا ��آژا ار د��  �� را
   در دا رت  ژا
  د �� د ارش اق��
ا�� ر ه  در  ان 
د ��  از ��ر دا در اق 
 ،��زار اژ   ای ا ار 
 د اا  در �� ا  ��ا
 د ایو �� د وت  ��ای 
  رروز ا  ن  ��ت از
  وش از دا �� درآ 
 ژزه ا ان ،د  اق
در و  ��ی��ه �� نو 
   ��دا ��  ��اد ��
 یزه در ارد ن  ژد اا
ار �� در ای ز  ه آورد 
ه ا  دا از وش  100  10ار 
 �� در روز درآ3   ��ن 

 ر داد

 پی ت
  ار در و ن  هی
اره   وه وری دا از 
 �� ارن و ی ا  ل
 وری وه  ده ره��اق ا ژا
دا روزا��3 ن در درآ از وش 
 م اق  د آورد او ای آر را 
  ت آورد آ ��ی از

 ی را  زار ،دا  راج
آورده ا د  ل دا 

دا  ��د در ه ��اق و 
ری را از ی  ق دور  رت 
 ر وش  د داردو آ  
��آن ژوال ��ور ا��ر ا��ژ در ن 
ی��: »آ �� ا�� ��ل را ا 
   ��ی ژوال در ادا »��دها
   ان دری�� ت ��ای 
     ��ا ،��  ت
 ��وری وه ی    ان
��ار �� �� ا�� ا�� ن 
   در :��ی ��در ادا ��و
 ا   ا  ان وش ای
 هی آ ا ،ا  اوه ا ای
 ی ن90 ت روز در دری
 ن ��  ��رت دا در 
  ر  ن  ا رت
ده ��    اد اژ ن 

ا ا
   رت��  ل ی ر��
 ا را  �� ر ن�� در
 �� ن از ی   ��
  ��   م�� 
دا آورد د از  رت ای وه 
را �� ا بی ر��ن در 
 �� ا دیی��  و 
  دی وش ص از در ای آورد
 د  در روز �� ار 100 ��10
 ن در ای�� ��ی ان�� از ��ی
  در آورد��  ،ی ص��
د ب  ی دا  رت
 ا رش �� د ��  او
  ار د :ی ،د ش 

   دزی د د ی ا ،ا 
  ت در   ا ا ��
��  دار ای ی  ر ر 
 کان ی  ��  ا 
 د��  رگ  ر�� در
 و�� رت در ا ��و ا
دا  �� دارا��   و اید 
ا��ل در ��  ر ه 
 ی د، ا ا ن ن داده 

ارد   دا

ن دا 
  ��دا  ��ا وا ��ی ��ای
 ارد ا ��در ای و�� ا ا
 دا ،ری�� در   راج�� از ��
   و ��ه و اق آ ل�� 
ای�� ر را  ل د درآورد  اس 
 ر  وه دا  ب
 ن ��ی از  ژ ان در��ر
ی�� از ی��    اام  وش 
 آی  ا�� از  ر آن  
دا��    ین د 
  رم ی  ه  ای د
 ر  ر25د ی�� و  
  از    هاز د در ی
  ا ل آب��ا �� 
 ال  دا ا��ده   در 

د هدی ی ارش و 
ی از ان زار  ور در 
ای ره ی: »در    ز ر 
  وش �� ووا ��یا ��د
 ا آن را ��  ،اری را ��دا

؟«

ان اق 
   
ا ات 
و پا را 
 ود آورد، 
ا زن 
 ی اوپ
ا پ دن 
  
  د
ا ود 
ارد

از    اد 
 د ی 
   ی ر��
 »« :��ه ا�� ا رهدو ی
 ا در 4 د دد ادر ر �� 
�� ر  ای ده ا ان 
   نو ر   ایا  
  ای ��  ر در113 د �� ��
دوره ��  اد  ن ن آه 
  ای را در  ای  ��ا
  در  9ه �� رو دل را 

 د   زار
رو د    از ز�� وع 
 ،او  رگ ه دو  ��
ی اق   زها ا ه 
ا�� ای در ��ای ا   ��م 
    )د( ل زدر آ 
6 در  �� ل  ��ر د را 
��وع ده د ها��  اددان 
   ��ا ای   آن �� ن
 ی   در ر10 د ایا 
 0/2 در د��ا ��ر  را
دا�� �� ای ار ر�� ی در ه 
  ا ی ا ،��  و  ��
 ��از را�� ��   
 2/8 ر ل�� نی را در  د��ا

 ده ا ما در

 اق و اد ن
��ن ��پ، ی�� ا��د  در 
  ن در ل ا ��
   در ای :��ی ق  ��ی
  �� ا�� و ��  
 دا ��   ��  ��
 ه اوی ،ارد�� ��  ��در د
 ا در  ت ه 

  ور 
 ا��س ا��ر ،ن ��
 ��ا  ،VTB Capital  �� در  ن 
در��ص ان ��ر ��اق و ات 
آن  اد ��ی ر  و ن 
  هوارد   یر :ی
  ع  از ،��و ژا   ،��
 آ ��ا دی، ا �� اد 
  ور ر�� ن��ر 
 و ه از ای ره��ا ر 
ه ��ا�� �� و در ا �� در 
 د دارد آد وا  ��ص ر
 �� یر     وش از

 دا ا

 هور
در ای�� ا�� دی ا ا�� ود دارد: 
ان اق    ا ات و 
 ن اوز�� د آورد، او  را ا
ی�� ا �� دن  �� د 

 ا�� ود ارد ا��ون  ای در 
ط دی    ا ده ا از 
 یدل در ژاز ا هور دی 
 ای  ه ت��و ای ��د ا 
��ز د را از ی�� ات دا ران 
 �� ای ود ��پ �� ن 
   اد در ن از ل 
  در ز آن ه ا  2008
 د هر ر100 د ا   
 ز راز ی نر از ر��
   نآ ی داز ر  دوران 
  ر عو  ا ،��ر ا100 د زی 
در ��ل    2011 زی 100 در 

 ز
  ��ی VTB Capital ��
  ن��  د��ا ای ا�� ��
 ا   ای ا ر120 د
 از  در اق    را روز 
 ا را   و د ��ایروز ا 

 دارد   ن دا
   :د ��ره اداپ در ای��
  ا ،ا دع اد او دارد ا
ز    زی 100 در ��ه د 
 یآ �� ا دی ب  
 ژئ  اق عاز او ر اا
 دارد، ا   در در اق در 
 ع ال و در  ا دا ��
 اق از ل  2003 ال ای ر 
از  آی وع  و  ای وارد ز 
  ک ت   ��ه ا زه

ر 
 یا��ا  دا و ی�� از
�� را  ری از  ا�� ه 
ا��ل  و ی��ه  ی از 
 و  در ای �� ��ا  ی
 ��د  رد اق ان از �� ��ا
 ای ا �� ��ده ا��ا ��دا
�� ��ا دا ای��د ا��ل در زار 
 ی از ��ل در یا �� ��ا 
ن ، ا��د   از 
  د آوریی  ی دی ا ��آ 
 ا  ل   2008 ل�� در
  د آوردو �� ا و ��ر ر140 د
 د ر ��ی آن ا ان�� ز
 اد ��ر از رن  ان 
     2008د و دا��ن 
ر  و ان  ور ازه 

 ادها ه دا ای  زی
 یب و ب�� ای  ن�� در
 وا�� و ��ی  زان ام 
د ی ا  ا ا  اق 
رها ایه د ات  آن ر 
زود از آن   ر ��د اد 

آورد ا در  را از 

رص د :ج

  :ج
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پوه ویه  پوه ویه

   
  دو
  ز ی 
ا دن 
 اق در زا
دارد، ا در 
ل  از 
 12رد در 
 اق 
در

  و 
از ی رم 
زار اق را 
در ار دارد

ان دا از ��  ای ر آز 
  در  در دا ی�� و 
 از در �� ��ا  زه��
ا ��وه اید �� در ا��ن ار، 
آ  �� ا��ن ا، ح 
ای، دی و ان دک ) ز  ان 

ه اا( وارد آ

ر اق در اد ن اق در 
 دا ی

     ��ا ق ایا 1- او
از اردن و ��ر  ( ز  اردن( ��ط 

 ا ر داده و در ا
2- در ز ک  ن، ای ر 
   از ورود �� ورود  �� 

   اق
  ن�� و   قا �� -3
�� روا اق ا��  ��دم درد 
 ده اا  و ا ��  ی
)در ��ز   م اا  در ا��ن 

 )ه ا   کد
  ن��د ��ا �� �� - 4

 

آی ای ات 
 ر ا�� ی ا �� ��یج 

 دم را  دی ن:
 - 1 ا در ز ک

ا 2 - ذائ
  -3مه 

د )( روا اای   
ا  ای�� ع ی در اد ن 

ا��ارد  ایان ر ام ه ا ز 
 دا  ل در ��ه ا�� ایا
ا اق از واردات ��  ر اق 
  واردات  ن �� ف 
  رت  اق ز رد و یاا
رت ی و زم ا ��ن و 
 دو  از ای ری �� ندر
اق ��  �� ا ور  د 

 را از د 
 -5ک ��یت ی دارو �� وزارت 
ا اق:   رخ 2014/6/24، 
 ��ادر  د ��ی ان��ت وزی��
  دارو �� ی  ��ا وزارت
 ا �� �� ون در�� ،وزارت ��ای
ارداد دو و رات د  در 

د ا  ا ای
 �� و ا ،ان�� ز ن�� ز -6
ا ورود اد ای��  :ه ای ام 
�� وارد  ق و�� نوی از

    ��ا در وین ز ان 
  ا و �� ز و �� یی

 ل
:ای اد�� رش ورود��  ف�� -7

  از ��د رت ای  ای�� در
 ��ه ا�� ردار در زی�� از رو
 ر�� زار ل ا اق  ��دو
ه ا  را را  ا از

 ص    رت 
د  اق 

  اد  ��ر  ورود  دو ��
 ��ا�� ه،ا آ ��م ش 
  ر �� زار��  ا�� د را��
 هو و ��وش ا �� ن��در
وی�� ، در ا ��ین د 
   در �� دار  ای�� در
  ،ه�� م��  ��وش زی�� 
 �� را  ای ��ایوت ا��ا
 �� اید او    ای �� د
ا ای  ، ن   را 
  د را نی   

  نارت ای 
اق

  ارانی ر دار��ا ان ای
دا�� 100 در  ، درب 
ر  د را ی  و 
 ا ی  دا  

  ار ای ا ه ا  اق
  ج��ی  ر��  ��ی
   ه ��ز  ده ددم ای��

 ا  ای

 اات
  ی  اق زار در   -1

    ند ا
 اات �� ح ذی ا: روز اول 
 ن ورود �� ن�� �� از 
 ،    �� رم 
  د�� ر   در ای آ
 ،�� ات در ایی �� از  ��
   از ای ن  ی ن
   ی ��ایا  ا 3 از ��

 ارد دا
ر  در د ای از ک ایان 
 ای آ اق  ان�� ز و ورود از
  ه�� م  ��ایا   ��ا

 ا ا  اق در 
در ای ن  ر  ،ا  زار 
 ،ر   �� ار از  د و
  و وش ا ن دا

  را در  ی
 :زم  ذ ا   ��اق 
�� از 70 در  فه را در 
   دو   ��داده ا  د
ی ز  ا د��ن اق در زا دارد، 
ا در ل  از  12رد در  اق 
��در  و  از ی رم زار اق 
را در ا��ر دارد ه اد ای د در 

د وارد  ر اق از
�� -2 اردن و ��ری در ��زار ��اق:
 �� اق  ز  ت دا
  اق  ری اردن و ز  ��

ام  زاری و ت  و 
  اق را زار  ای  ر دارا
   در ای  ا   
  دل   آ و هت 
��زار ا��ای ای���� ه ه��ت 
 آ  و �� زار  ا ��

دا ا  ن را در

  زار در  ررا
پ رو

  م ا�� ان  د��و  �
  ر د، ا ی ی ��
در ��زار و ارائ���� ت  از ��وش از 
رار  ��ذ در زار اق �� ر 

رود
  ل ت از و   �

 ی ا �
 وش از راه د�� و  

 آی ب  ت زار در 
 د، و��   اق از زار�� ا 
 ��یی ا آن ا�� �� و در 
  ر داان ا ،��  زار

 ا ایا  درات
� ر  از  ی    م ر 
 ا  د را زار ،ه و داز��
 ��را از د  ،د��  ��ی د��



ت ان در  د: 
در  د   اق  اده ا؛

 ی از ��ان ی �� و�� ز �
 ط زار  انای  ا و ر
ایان و   اق  ای ز ار 

 ه ال درآ    د
  ن در   ن وی ز در �
 ا  ان را��ط ایه و ار�� وا ی��
 دا     ا اق ند
 ت و رد ، ای دی ان در
و آ ر  ا�� ی ا�� ه 

 ا
 دی د   ان ز در �� �
��  �� ر اق  ی از 
ی ن آ و  زائان و ور 
�� �� ر ��اق ی�� ه ات 
  دی ز د ه�� دار

    ن آ 
� در ز ا د��ن اق ر 

  ه و وروددرآ ��وری لا 
  از د�� ا ��  ز از ای
 ز از ای  ی  ا راه

ا ا ی  ن
  ن در ��  ی -3
ان :��  اوج  ت 
  ی داق در در ��وری
�� ای�� ر آ ا م ر 
��اد ای ایا در زار و ا ��ت 
 ��ی در  ��وش،  ��د   �� و 
ف��ه را ر   یج د 

د ر ی از
 از �� ن  ر ن از 
و وری�� دا ، ان اق 
 ای  �� ف��  ��
��ر را ع �� در ا��ن اد، 
   آور و وا  ،ه
 ایا  د�� مزار ا ن از��
  �� ر داده   ��ی  ه و��

  ف ه را 
��اد ��د  ی����  از 21 در از 
  ن�� 7 ود�� اق ی�� ��
را در ��د �� داده و از �� ی�� از 
 ر  از ��ا ن��ا یف
��     ان اق 
ب ��ه و  ی ر ود 60 

اق ا زار در
  ن�� �� ین��ع ا��
ن د را ی دها 12 ،ن 
  ش ل ج در ای دار 

  نا ی
  دی ر��  دم 
 ��    اردن و ،��
 زم ا و د مرا ا ��وری از
  ای  د؛�� ی �� نآ ��
 ای �� ��ی ش از��د رت��

 ددار ر
 ��   ق��ا  ��ا ام��ا �� -4ف 
ا��ارد�� اق: �� �� ��رخ 
 ی اق�� ان��ت وزی�� ،2014/6/24
 ز واردات ا�� �� ل د در��
 دری ا اق )�� )COC در 
ای ت ��زن  اق و  آن 
  زر اام  اارد و ل 
 ر و د  ا  ا 
 ا اق�� دو ارد��ا  ��
��ل   واردا  ��اق، اام 
ر�� اق  ا��ارد ای ر از 
 ایا  ل 3 ود را از ر�� 
ده ا �� ��ووریس و  در 
  را ا و ای ��دا ی انای
از زر ارای  اه  دو اق 
از ی�� زن  اارد ا یش 

ایا را ا دت را رت 
د و  ر زید   آ ا در 
 ��ر    دو  ی ای��
 ور   از �� ��ر ده، ای ا
ده ا�� در ای ن  دی��  ه 
 ��ی را ا دادو از ز 
وین  ��دیی ز ی ز ان 
 ه و دت روزا از  100ن 

ه ان ر 500 ود 

 ااز  در ت 
:  دا

در ین ��  12ل �� ایان  از 
 ��دا ر اوده اق  ررد د 12
 6 در ر  لا   در  و ا
 )��ه ا�� یآز ��ز را رآ ای(
   ان وز از  و ی�� ا
 12 در ��ر آ ا �� 
 ارف  و د ��ل ادا�� نی را 
    �� ا �� ررد د 15
  رد ر  ن��اق ر ک در ا
   ��  ر  ای اوف 
در رت �� ن �� در اق 
��ی در ��رت  یج ��دم، 
آ ر�� ��دت ر ای��ان  اق 
 ل ادا�� نی   ا  �� 

 دا

 ن اودات ر ایان 
و اق 

  از آن �� ای�� در ع آ�� در
ان  ��ن اودات ر ایان و 
اق م ده د را ان در  رد 

 د:
� ا��س ا و ان  ��د ر 

،اای
� ��د ز�� ا و �� ر و ور 

 ،
  ص ای در ر ری ایا �
ا  ت   ی  

  اای   روا  �� �
ی ن  ان  اارد 

د ذ

 ای ای   ررا
: 

 ،در عرا �
� وی و     و ا��ارد 

اای
� �� و درا�� از دو�� ایان و 
 ای��(  ت دو دای ا اق��
 ییء ر در را ی )د - د

دا م ا

ا اث ان دا  اق
از ب خج
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یانصیع

 ر زار 
 ای ی
  .ا
  از 
 ل ا 55
   
 ارط 
ارده 
ا

أ دم 
   دا
 ی ازاپ
ی ی د 
آدا در روز 
 ی ا
  ه
 ،زآ
  ،را
   و ز
 500ن 
  ا لری
و ا د 
 اری

 ید و د��ا �� ��ی
 �� ی  �� نآزاد
  ر دارد، از��را در ا  �� وه
    و داروی ای ی ت��

داد 
 و ی�� �� ن��د ر�� ��د
 : و دا ی زار در  ی
ر از  ،�� ای د   در 
 دارو ی ی و ل ان  – زار ی
ن – یار و  ، ه 
 دا و ی �� ت�� از ی 
 ای   ی ا   رد
د  در زه  یار ده 
  د را اری ری ا ،ا
 ا  اران را��  ��ری  و
 در دوره ��ی ��ای �� 
 دد   ��ا ر 

  دش را
 ی ی از دی ود: ی��ا و
 ی ای  ری  ،
 ددز  د  از    ��ا
  ه، ای�� م  د  
 ر در ای و ارزان ا ی ر
زار   ان ،  ن 

�ا  و  � � در 
  در ز ه پوی  
آ�ز  راری را پد 

؟ 
ن  ا اول  ان ر 
 ز  ز ر در    ا
 دا  ع ای  ی أ دارد
و در ورا ای��   و�� از دم از 
 ��  ادث در وما ا ت��
 ا ��   ا از ز
     ا��  ت ا��س 
��د ر ؤ و    در 
 ز از ا ار ن 
ا رن  آرا  ن آن ان 
  ا  در  ی ده ا
 در ز    آز ه 
  د�� ی  اراده   ز  ��
  دآ   آرا ا  نا
ا د   ادث ا ص 
 دی  د ن ی ر�� در
دوران  ض دو  آدین 
    �� ه و ای�� ��
ی�� در ان  ه و  ؤ د 
 ا  ءن ایدید مآ   را در
 ا  دو    ه ع ��ای
   رات ه ودیآ زی
  دری  از ای     ا
 دزی   ر را ای ا ه�� ی 
از دوش دو دارد در  ��ن ن 
  دم را از ا   ی 

گ و گ  ی  اد وخدی آزادگن 

صدرات ت   زار اق

 ث  زآ  ی  گ

   و ز پ
 ی ،د�� �� ر��د  ��و ی
 وج از دارای  ا ، ید

 درآ  د 

  ن ارزش روز
ی

ر��ن در ادا�� :�� �� از �� از 
 ها رس ز وارد وه ای 
   ن ای وارد  ا �� آ
 د درآدر« ای ار« ا ی�� زار
  انای  �� د وت و
 ،ا ی زی  از ی
  رو ای ار دارد رس  ف در
 ا  ی درآ �� د

د  ی

  ر ل
  وه �� ی ی
 ای ا ت و   
 ی زار ر  : و دا ��
  ل ا 55 از    ا ای
 ��  ارط ارده واد 
 ،ه ا   ای  نااز ای ر��
  ��  د نی�� ��  
  در زی��  ��  را
 ی�� و ی  ده�� �� اره و
    �� زار ت را روا��
 ی��   امان ار در ای او ا��
  ده از��ا   و ��ت و آدا�� و
ده ا�� ایان، دو ��ه  در 
ن ا��   �� 40 در از 
ل  ��د را  �� یت از 
د ��د   اده از ای  و 
 ف  ��   و اید ارزش 
  امل 1386 در ا�� از ،  وده درا
 د از در »   « ازراها
 ی   از  ت  ای
  ی ، ه ، �� ،
  ،  ،ه�� ،  ی

      و
ر��ن اود:   ان او��  در 

آن  ه ز  در ز ا و ورزن 
    از ا  �� دو ا 
  ر رت دا دا ل در 
  از 3.000 وا   رت دا 
  در ؤ  لرد ری 50   ً
 ی و دا ندید مآ  و دو 
ااد ون  �� از  ض و 
  در و ای دها ده��ا دو وام
 ی�� و ر خ �� ز��آزاد �� 
      ب ا ان
خ ه أ دم دا   ااز 
 ی ا در روز د آدا ی ی ی
 و ز  ،را ،ز��آ  ه
 500 �� ن ریل ا  و ا د 
یار  و  ع   و 
  ��م ورت    را 
   ر�� راه ره ار�� ن 
 ا ز   از ا ر 
 ی ده و ر د ال و دارائا
  وی  ض  ��ا  
 ،دم را  ی    در م 
وع د   از ��دار ��ن 
  ا ن را از�� ، دآ ��ا
 ه د از دی رار ا�� و 
 ا و آ ء داار   اری
   �� ورش زش ود ورود آ��
ا  ��وی و ری  ا در ارس 
  داد و �� را   ان را 
  ی ن�� را ی یان آ
 ،ر، ادار و ی ارائ ت  و 

ور �� ا��ده از روش و اام 
 ده ا ت و ا و ی  
  ��ااای �� او  ��
  �� ای    ون ��آدا
ف  ف  در ت د، 
در آی��   ،   از  و 
  اده   در وا ره 
  ژ یی ده ازا  
  ) ( ا  ،در د ی
  وت ی��  ��در ادا و ��
��  ی   در زار دا و 
  ت  دم دا    :
ش دهای  » « ی  و 
 د ار نی�� ردر ا  ا ی
 رو و در وا  از  ت در
    د دها  ر
     ه  و روش
  ان  ا  د؛��  زار
 ی ای ارزش  از   د

 د دارد ر  یز را درا
   ل در  :د ن  نر
 ان ادام در ای   ر ب ه
  زادان ا �� ی�� ل ی 
ان  در رد دارد،  در در 
 �� ا ��ی زود �� ار دارد و�� ر
وه  ای    در  ا��ده 
  دی ه��ر، در آی�� در �� از
  ا��ار��  و  ه از 
روی  ا ��ا   د و 
ین ودار   آد   ف 

دا ا ل ای

 زار   ورود
   زر ��  نر
  وه  ت�� : د و ره��ا
��ر�� ی ��  زار ف 
  ،دها �� ت�� ا ��
 ا��و ا  ،دا، ژا ،یآ ر��
 زی زر   در 
  از  واردات   ی
رد ز  و ن ایا را ه 
 و در ��ل ا ر  از د 
  :د ن  و ��ا ا  
 اان ایو را د در ای 
 ت ای��  ار  د را 
در  ��وی�� ،ن، ارو، ان، 
زاان، ز��ن و  دی از ��ر 
 ه   داری ا ��داده ا ��
از ای ات و  زی ر ان 
  را �� �� ه��  ا
 ی  ن وز یه و در  ی

 نف د  ی
ر��ن در ین �� د:   در 
زه ،  و  ،ن و ت 
زر��  یار  ام 

داده ا

 ی  ط کت او ا   ما
��   ز و ر و ت 
دو در دا  از   و ه ویه 
  ادث خ  در ا 
  رات در ای و ا ی  ز 
دارد   ا ا  �� ر 

 ب

 ا  ی ان  ز آی
ی��  اء � د اص 

د؟
  دهآ  ای ا  د ی ،ز
 ا   دای ا 
 رت و ری  ا ور ز
�� از ز م ر دو  دو و 
 ز   دای ی از 
  أ د د زو  ��ا
 ز ود ا و آ ان ارائ د 
 زآ �� از ارت زی 
ا  ً  رت ود ارائ د در 
  از ز  رت زز آی  ل
 ی یء و دم آن را و ل یا دو
  ه دو  ا و ای   دو
 ز ری ع ا   ان
 ز    اعا ی د ی
  ز ار  ا  و ی ال 

 د ان ارائ   ری
ی ح و��   آن در ان 
 51/5 در  از آن ا  ه�� آور
��وان ا  دو��  رات 
ز را ی ان  35/63 در�� وان 
ا  دو ی  ا در ان 
  4 در  را دا رت ز��
 رت ز ان در ا  ی د دم
دا  و دو  ا از ای رات را 
  8/88 در  ا  در ای دازد
   رت را ی  دم ا و
    �� دو د  ز و
  ا و  ان  ز  ه 
  ور�� ع �� د�� ی
 ی�� در ی از  ز �� 
ان ر  را   د ه 
  اا  دی ها��رود در آی رو ا

د غا ا 

    آز زل 
  پ ز ز دار؟

   ز دن ��  ر، 
 زه اعا   وا  
  2800 وزارت  ن آئ ، ،آ
 ن زرآ و ی  در ی  ز�� و
 ن و ا ا ز   ز 
 ا  ای   و د دار ز
  عا   وی و ر ��در د
  ی ز  �� ا ا

 اری اه ز  زآ

  انای ای ی  یرگ از ان ی  ،   
را  اق در  .ت ای  از ی ز پوین وارد اق  و 

 . ی ر آن در پ  اما ا 
  آدا ، درپ ، پ ،رر ،ی  ، د ،ر پ ی

  وه  ت .د در اق زار   ا  ت ای از و وی
 ر  ،دها  ت ا  ف زار   ی ر

. در  او ا  ،دا، ژاپ ،یآ

 از ل   1310ا از ر آن، ان، ئ و ای  اید 
   از ز و پ ا در آورد   انرا در ای  خ ای ی و 
  ی ،ک آ  رو از ای .ار   از  ان آدم ای ل 80 از

.دازی اندر ای   هی          زآ
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Focusing on the aspects of the devel-
opment in the Sulaymaniah Province 
in the Kurdistan Governorate (KRG) 
in Iraq, water is playing a major role. 
Sulaymaniah City with a evergrowing 
population in the recent years and the 
province holding a major portion of the 
KRG’s natural and man-made resourc-
es of the development, is concerned 
by the governorate in the planning. 
The three dam reservoirs of Khewata, 
Kanarway, and Zalan are addressed 
in this paperproving that a more inte-
grated view to the water management 
in any scale can raise the bene ts of 
the projects in comparison to the in-
vestments.  

1- Introduction
The Kurdistan Government in Iraq 

has been on the track of development 
in the recent years and the City of Su-
laymainah is one of the economical 
cores of thistrace. This City, with a no-
ticeable historical background, is cur-
rently the center of the Sulaymaniah 
province with some of the major natural 
and man-made resources forgrowth in 
the region.  

As a very signi cant aspect attached 
to the development, water is, as obvi-
ously expected,becoming one of the 
fundumental focuses in the area. For 
more than ve decades, the develop-
ment in the water management of this 
Provice, was, and still is, the local wells 
and the Dukan Dam, in the North-West 
of the Sulaymaniah City. However the 

evergrowing demands in the recent 
years calls for a more concentrated 
and motivated approach to the man-
agement of the resources and above 
all, the water. 

2- Planning for Water
In the recent few years, the Gover-

norate of Sulaymaniah focuses on lo-
cating tting sites for dams as one of 
the rst-to-consider gears of the water 
management. KhewataDam on the 
Qala Chawlan river in Mawat district 
is one of the proposed locations to be 
studied in order to reveal the adjusted 
potential of the river to store and regu-
late water for the upcoming domestic 
demands of the Sulaymaniah City and 
the neighboring population centers. 
The Feasibility Study and the Design of 
this dam was handed to “Tarh-e-Now 
Andishan” Company (TNA) in 2012 in 
order to nish the site selection, basic 
studies, and the designs for the nal 
alternative. 

Based on the potentials of the Qala 
Chawlan river and the enclosed stud-
ies of the natural and economical con-

ditions in the study area, three main 
objectives were considered for a to-be-
constructed dam on this river; domestic 
water of the Sulaymaniah City, hydro-
power generation, and the agricultural 
development. 

The nal location for KhewataDam 
is sited downstream of the conjuction 
of the two rivers of Qala Chawlan and 
Siwail which propose a basin area of 
2894 square kilometers and the mean 
annual in ow of 28 cubic meter per 
second (882.5 million cubic meters per 
year)into the reservoir.

Khewata is a Rock ll dam with ver-
tical symetrical clay core. The height 
of the dam is 47 meters from the river 
bed. Gated ogee spillway with chute 
is selected for ood discharge system 
with the capacity of 4207 cms which 
is located at the right bank of the dam. 

The diversion system is placed in the 
right bank and consists of two tunnels. 
These tunnels will serve as bottom out-

let, irrigation intake, and hydropower 
plant water inlet when the dam opera-
tion begins. 

Summary speci cations of the dam 
and appurtenant structures are pre-
sented in Table 1. The general layout is 
also shown in Figure 2.

As the domestic water demand of 
the Sulaymaniah Cityis concerned, 
the Khewata Dam project proposed a 
pupming station in the reservoir, and a 
13 kilometer long transmission pipeline 
(1*2000mm) to the Water Treatment 
Plant (WTP) in the notrth of Sulayma-
nia City. The WTP can serve a popu-
lation of 1.5 millions in a 30-yr horizon 
(maximum 150 MCM/y annually). 

3- Expanding the Scope of Water 
Management

Having the broader perspective of 
the water resources management in 
mind, TNA considered a basin-wide 
approach beyond the primary scope 
of the single dam project of Khewat-
aDam. At the time of Khewata studies, 
there were two other dam projects un-
der study in the area (Figure 3); Zalan 
Dam and Kanarway Dam. The study of 
TNA revealed that none of the above 
mentioned reservoirs can satisfy soli-

tarily the full objectives and potentials 
of the associated dam basins water 
management. 

As the hydropwoer is concerned, 
Kanarway reservoir can offer a reliable 
potential which is noticeably higher 
compared to Khewata and Zalan.Re-
garding the agricultural improvement 
and development, an almost equiva-
lent level is practicable where reser-
voirs are modeled as singles.

Khewata Dam Reservoir is the only 
reliable supplier when the 30-year do-
mestic demands of the Sulaymaniah 
City is concerned. The other two res-
ervoirs can at best operation practice 
( rst priority to domestice water) serve 
just the 10-year horizon of this demand. 

There are also two secondary ob-
jectives to this system of reservoirs; 
oodcontrol and sedimentregulation-

which can advantage the basin and, 
as a nal receiver, the Dukan Dam for 
a better management and operation 

of the resources.
According to the projet studies, the 

risk of oods with the return periods 
of over 200-years (the design ood 
for Dukan dam emergency spillway) in 
these basin is quite high and it can be 
reduced using the consequtive reser-
voirs upstream. 

Regarding the sediments, Qala 
Chawlan river develops a major por-
tion of the sediments entering the Khe-
wata Reservoir. Therefore to reduce 
the effect of the dead volumes in the 
reservoir and accordingly increase 
the useful life of the dam (as the most 
downstream in the three), Zalan can ef-
ciently contribute in trapping the sedi-

ments and accordingly raise the bene t 
to cost ratio of the whole projects.

4- Summary anf Conclusions
As part of the water management 

plan for the Sulaymaniah Province, 
three dam projects of Khewata, Za-
lan, and Kanarwayis considered to be 
constructed in the area. In this paper it 
is shown that considering different de-
mands of water none of these dam res-
ervoirs can as a single supplier, meet 
reliably all the demands. A system of 
three reservoirs with a coupled opera-
tion will be a more reliable sponsor for 
the development in the area offering a 
more sustainable long-term water man-
agement.Putting these reservoirs into a 
clever contribution of the single poten-
tial of each of the dams can increase 
the total bene ts and reduce the total 
costs for the entire system.

Sustainable Water Resources for
Sulaymaniah

 TNA Company and MSCE 

Figure 1-The nal design and scope of the 
khewata Dam Project

Table 1-Summary Speci cation of the khe-
wata Dam

Figure 2-General Layout of khewata Dam 
Body and the Appurtenant Structures

Figure 3-The system of reservoirs on Oala 
Chawlan and Siwail Rivers

Table 2-Reservoir Contribution the Water Resources Planning
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Fourth industrial, technical 
exhibition opens in Khuzestan
The 4th Exhibition on Khuzestan Capabilities in 
Industrial, Manufacturing and Technical Engineering 
Services was opened here Thursday with the aim of 
developing exports to Iraq.
Managing Director of the Industrial Towns of 
Khuzestan told IRNA that the target behind the 
exhibition was to support domestic products and 
development of exports to Iraq.
Akhlaq Mohammadian said about 100 Iraqi 
businessmen have been invited to the four-day 
exhibition.
Following the collapse of the Baathist regime of Iraq 
in 2003, the borders of Khuzestan were gradually 
activated for the export of Iranian commodities and 
dispatch of pilgrims to the holy shrines in Iraq.
Now, Shalamcheh border which is located 16 km 
west of Khorramshahr and within the operational 
limits of Arvand Trade and Industrial Zone, is the 
most active export border point of Khuzestan.
In addition to Shalamcheh, by launching the 
operation of export terminal of Chazabbeh in 
Azadegan plain early this year (started March 21), 
the volume of exports to Iraq has been increased.
Khuzestan borders the two cities of Meisan and 
Basra in Iraq and has economic, cultural and 
educational relations with both the cities.
Volume of exports to Iraq from March to August this 
year amounted to 1.984 million tons worth $497.060 
million which shows an increase of 51% in terms of 
weight and 40% in terms of value as compared with 
the gures two years ago. 

Iran third exporter to Iraq
Isfahan, Sept 16, IRNA – Iran’s Commercial 
Counselor in Iraq Ebrahim Mohammad Reza Zadeh 
said Iran after Turkey and China is the third exporter 
of different commodities to Iraq.
Speaking at a gathering on acquaintance with the 
Iraqi markets, the Iranian diplomat said in 2012 
Turkey with $12 billion, Iran with $6 billion and China 
with $4 billion were the three major exporters to Iraq. 
But, he added, in 2013 China took the second place 
from Iran.
Pointing to the volume of exports to Iraq in the past 
eight years, he said Iran’s exports to Iraq enjoyed a 
24 fold increase but dropped in the calendar year 
1392 (20132014-).
He said commonalities such as language, religion as 
well as long borders were among Iran’s priorities for 
the expansion of trade ties with Iraq.
He pointed to the present situation in Iraq and 
stressed: “Now it is the best opportunity for increasing 
non-oil exports.” 

Industrial towns exhibition boost
Khuzestan-Iraq relations

Iran-Iraq to test gas pipeline

Holding Exhibition of Khuzestan 
Province Industrial Townships’ 
Products lead to increasing 
Khuzestan’s economic relations 
with Iraq, said a representative of 
Iraqi merchants here Saturday.
“Visiting this exhibition familiarized 
us with the industrial products of 
this province, which will de nitely 
have customers in Iraq,” said 
Toama Jababr Khalaf, who 
is visiting Khuzestan atop an 
economic delegation in a meeting 
with the press in Ahvaz.

He said that many contracts 
have been signed for purchasing 
Khuzestan province products and 
that process gets better with the 
passage of each new day.
Another Iraqi merchant, Talib 
Abbas al-Tamimi, too, said that 
the exhibition has nely put on 
display the province’s industrial 
products and serves the purpose 
of marketing for Iraq perfectly 
well, which is why many contracts 
were signed during its course for 
exports to Iraq.

Executive operations on the 
100-kilometer, 48-inch Iran-Iraq 
pipeline are completed and the 
pipeline is ready to be tested, 
said the managing director of 
Iran’s Gas Engineering and 
Development Company.
Alireza Gharibi added that the 
testing process started with the 
export of 5 million cubic meters of 
gas per day.
“In order to test the pipeline, after 
conducting the pipeline cleaning 
operation, measurement pigging 
will be followed by a water test,” 
he said.
Following the completion of these 

operations, 97 kilometers of gas 
export pipeline will become ready, 
Gharibi noted.
“When this part of the pipeline 
becomes operational, additional 
pipeline loops will increase gas 
export to Iraq,” he said. 
Almost 4 - 7m, 15m and 25m cubic 
meters of gas will be exported 
to Iraq in the next three, ve and 
eight years, respectively, once the 
pipeline is ready.
The completion of Bistoun-
Dehkalan pipeline and Bistoun-
Naft Shahr pipeline will play a 
crucial role in increasing export 
capacities.

Mr. Mostafa Rezaei, Managing Director 
of Pars Kayhan Co. says: Lifting of 
sanctions may increase the size of 
technical- engineering cooperation 
between Iran and other countries 
several times. Pars Kayhan is spending 
its third decade of activity; this complex 
focused on executing EPC projects 
in the elds of oil and gas, energy and 
power plant and since it could conducted 
many projects in this eld. Pars Kayhan 
prepared its activity development plan 
on 2012 in Iraq and could be listed 
among con rmed contractors by Iraqi 
Oil Company as the rst and only Iranian 
contractor; he talks about complexity of 
work in this eld and in an international 
area and believes that by revising the 
trends and regulations, government can 
modify them.

How do you evaluate the trend of 
foreign marketing of Technical and 
Engineering Companies?
Frankly speaking, we are living in an oil 
country who due to presence of incomes 
from selling the oil encountered with 
a general laziness. For this reason, 
Iranian countries do not try hard to enter 
in international markets. International 
marketing is very complicated than 
national marketing. Countries do not do 
the red carpet for foreign companies. By 

many follow-ups and commuters you 
must can detect the conditions of target 
nation and compete with companies of 
other nations and nally after introducing 
your capabilities, you can be considered 
as one of the choices by employer.

How current regulations assist 
companies exporting the technical- 
engineering services for presence in 
the international markets?
Should government perform effective 
action under current conditions for private 
businesses having such activities, it must 
revise some outdated and complicated 
regulations. For example, we could 
be succeeded by many attempts to be 
registered as an Iranian Company in the 
Ministry of Oil in Iraq and begin some 
projects. When we returned to Iran to 
use existing facilities, we encountered 
with complicated issue. According 
to committee, Article 19, it supports 
Iranian Companies exporting technical- 
engineering services. This is originally 
very good and positive act, however, 
surprisingly, we perceived that this 
committee is also acting for quali cation 
of companies who have business in 
Iraq. Why we must be evaluated again 
in our country while the main employer, 
i.e. Iraqi government, has con rmed us? 
This is only one of such complications 

in this eld and government can modify 
them by reviewing and revising their 
rules.

May be weak performance of some 
Iranian companies in Iraq market 
forced some institutes to make 
some lters for preventing losing 
the reputation of Iranian Companies 
by which provides only powerful and 
famous companies with the capability 
of entering Iraq Market.
This issue comes with two solutions. 
First, the country of destination must 
accurately perform qualitative controls 
necessary for evaluating the exporters of 
services and goods and country of origin 
has no such responsibility. Second, 
instead of applying public lters in goods 
and services exports, they must have 
activity in reviewing the quality of services 
and goods manufactured. Should 
qualitative controls and attending to the 
standard for producing Iranian goods are 
such suitable that goods consumed in 
the country come with desirable quality 
and preventing the imports of low quality 
goods in an internal market, then the 
quali ed manufacturer and or exporter 
who passed through this internal lter 
can also export high quality goods and 
services, therefore, it isn’t necessary to 
have a separate lter.

Conversation with Managing Director of Pars Keyhan Co.

�ey do not do the red carpet for us!



  ره
 59ره رم    ن 1393 58 ره 

 ره رم    ن 1393

English English

Larijani: National unity averts 
threat of extremist groups in Iraq

Majlis Speaker Ali Larijani said on Wednesday that 
national unity in Iraq will help avert threat of extremist 
groups. Larijani made the remarks in a meeting with 
visiting Iraqi Minister of Sports and the Youth Abd al-
Hussein Abtan. 
He said that the situation in Iraq and the entire region 
is very complicated, calling for fostering national 
unity among the Iraqi political parties to thwart the 
menaces of terrorism and violence. 
Larijnai expressed satisfaction with formation of new 
Iraqi government and said it is expected that it will 
lead to swift restoration of security and to deal with 
the terrorist groups in the country. 
Successful management of Iraqi politicians and 
formation of the new government would help 
alleviate sufferings of people, he said.
The Islamic Republic of Iran will spare no effort to 
help restore security and stability in Iraq, Larijani 
said. 
He said that exchange of visits and views between 
the two governments of cials and parliamentary 
delegations would be helpful to implement the 
agreements already inked. 
The Iraqi minister of sports and the youth, for his 
part, thanked the support extended by the Islamic 
Republic of Iran to Iraqi nation and said Iran has 
always stood by the Iraqi government in campaign 
against terrorism and helped restore tranquility in the 
country and Iraqi nation will never forget.
He called for expansion of political, economic and 
cultural cooperation between the two countries.

Framework set for electricity 
export to Iraq
Tehran, Sept 21, IRNA - A new framework has 
been set for extension of a contract to export Iran’s 
electricity to Iraq in a meeting between Iran’s Deputy 
Minister of Energy Houshang Falahatian and his 
Iraqi counterpart Adel Hamid Mahdi.
The Iranian deputy energy minister said as the 
contract for export of Iran’s electricity to Iraq has 
come to an end, in this meeting talks were held on 
setting a new framework for the extension of the 
agreement.
He said the Iraqi side would inform the Iraqi 
government of the result of the negotiations, 
expressing hope that through coordination with Iraq 
within the new framework, a deal would be reached 
for export of electricity to Iraq soon.
Falahatian said 12 billion kilowatt/hour electricity is 
exported to countries neighboring Iran while about 
4 billion kilowatt/hour electricity is imported, adding 
that a major part of electricity exports goes to Iraq.
Meanwhile, the Iraqi deputy minister said his country 
has been cooperating with Iran since 2005 when 
Iran’s electricity exports rst stood at 150 megawatt 
and now has been increased to 1500 megawatt and 
sometimes is even higher.

Iran to facilitate exports to Iraq
One of the main challenges 
faced by Iranian traders in 
exporting goods to Iraq is lack 
of uni ed policies between 
border customs of ces, 
said the head of the Trade 
Promotion Organization of 
Iran.
Speaking at a meeting of the experts committee of Non-
oil Export Development Supreme Council, Valiollah 
Afkhami-Rad said Iran-Iraq Economic Development 
Committee has proposed that the responsibility for 
coordination between customs of ces be delegated 
to the governorate-general of ces.
He stressed that the government is required to 
establish the needed infrastructures to expand trade 
with Iraq.
Afkhami-Rad said it was quite necessary for the 
border executive bodies and customs of ces to foster 
cooperation with the governorate-general of ces.
Referring to President Hassan Rouhani’s remarks 
on the National Industry & Mines Day, he said, 
“The government is determined to pave the way 
for economic growth, boosting non-oil exports 
and creating more value-added. To achieve this, 
Rouhani’s administration intends to remove exports 
restrictions and facilitate exports to Iraq. 

Iran not seeking permission for
supporting Iraq

Iranian, Iraqi governors call for
promotion of bilateral cooperation

Iran-Iraq to test gas pipelineOver 50,000 tons of commodities 
exported to Iraq
Some 50,000 tons of commodities have been 
exported to Iraq via Mehran border point, western 
province of Ilam, since the start of the current Iranian 
calendar year (March 21, 2014).
Constructional stones, foodstuffs, textiles and 
chemical products were main exported items. 
Mehran international border point is the safest and 
closest route for export of commodities to Iraq.

President Hassan Rouhani here 
on Wednesday stressed that Iran 
does not seek permission from 
any one to support Iraq’s security 
and development.
“Tehran considers Iraq’s security 
and stability as its own security 
and stability,” the 
President said in a meeting with 
Prime Minister of Iraq Haider al-
Abadi.
In the strategic Middle East 
region, development and 
progress are possible only 
through consolidation of 
solidarity, President Rouhani told 
the Iraqi PM. 
Felicitating Abadi and members 
of the Iraqi new government, 
President Rouhani said Abadi 
and his cabinet were shouldering 
a heavy burden in the present 
critical juncture in that country.
Iraq’s parliament of cially 
named al-Abadi the country’s 
new prime minister in early 
September and approved most 
of the candidates he put forward 

for his cabinet.
Hailing Bagdad’s achievements 
in its ght against the terrorist 
group of Daesh (ISIS), President 
Rouhani said Iran would spare no 
assistance to Iraq in its current 
ordeal considering it a duty for 
Tehran both from the religious 
and neighboring aspects.
President Rouhani stressed 
any military act in Iraq, including 
bombarding Daesh positions, by 
foreign countries should be made 
based on Baghdad’s demand 
and permission. 
Meanwhile, the Iraqi prime 
minister said, President Rouhani 
was the rst head of state that 
whom he called for a meeting 
with in New York. 
Abadi said terrorism is not only 
a threat against Iraq, but also 
a threat against Islam and all 
nations.
He added Tehran’s consultations 
have helped Baghdad prevent 
Daesh from making further 
advancement in Iraq.

Governors of Sardasht in Iran’s 
West Azarbaijan Province and 
Qala Diza and Rania in Iraqi 
Kurdistan met and discussed 
promotion of bilateral cooperation 
and relations.
Hassan Yusse -Far, Governor of 
Sardasht, in a tripartite meeting 
held on Monday, expressed 
pleasure over the presence 
of the Iraqi delegation in West 
Azarbaijan Province and called for 
increase in bilateral transactions.
He said in case Kileh in Sardasht 
becomes an of cial border 
market, the city of Sardasht in 
addition to coming out of the 
present standstill will be turned 
into an economic lifeline of West 
Azarbaijan and even the country 
which will be highly important in 
the economic development of the 
region.
Yusse -Far said the Iranian side 
has provided all the required 
facilities for turning Kileh into 

an of cial border market and 
thus the Iraqi Kurdistan should 
take the necessary measures 
for provision of the required 
infrastructures for an increase in 
trade transactions and bilateral 
economic prosperity.
Meanwhile, governor of Qala 
Diza said that assistance of the 
Iranian government and people 
to the people of Iraq, Kurdistan in 
particular, under tough conditions 
would not be forgotten by the 
people and authorities in Iraqi 
Kurdistan and Iran will always 
remain a brotherly country.
Governor of Rania also said 
good steps have been taken by 
the two sides for turning Kileh 
into a border market place.
Governors of Qala Diza and 
Rania of Iraq in a two-day visit 
to West Azarbaijan Province 
met with provincial of cials and 
held talks on matters of mutual 
interest. 

Executive operations on the 
100-kilometer, 48-inch Iran-Iraq 
pipeline are completed and the 
pipeline is ready to be tested, 
said the managing director of 
Iran’s Gas Engineering and 
Development Company.
Alireza Gharibi added that the 

testing process started with the 
export of 5 million cubic meters of 
gas per day.
“In order to test the pipeline, after 
conducting the pipeline cleaning 
operation, measurement pigging 
will be followed by a water test,” 
he said.

Following the completion of these 
operations, 97 kilometers of 
gas export pipeline will become 
ready, Gharibi noted.
“When this part of the pipeline 
becomes operational, additional 
pipeline loops will increase gas 
export to Iraq,” he said. 
Almost 4 - 7m, 15m and 25m 

cubic meters of gas will be 
exported to Iraq in the next three, 
ve and eight years, respectively, 

once the pipeline is ready.
The completion of Bistoun-
Dehkalan pipeline and Bistoun-
Naft Shahr pipeline will play a 
crucial role in increasing export 
capacities.
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با با

 ا اا-ایرة اا  ما ا أ
أن �� ائ��ات ا ��  إی��ان  ل 
 ��ل ا اقا ز إ��وا وا ��ا ��ی

ا ا و إ 5ر 5ر دور.
ول  �� از، ام ا: ان ااق 
��ره �� ی ر یان  ا ا��رد 
ا�� ایا   إ 2 ر و 200ن دور 
  اتئب اإ  رر دو 55ر إ ا وار
 ا ان أ :ز. ووا ا یو ��ا 
ایا ارة إ ااق  ااد اائ واات 

.ئوا ئات اء وااد او دویوا ا
  یا  دل ا  أن إ  روأ
اً  ود ان و ،�� ا ادت 

اری  ود وین.
 ق آ، أ ر   رس ء، إء 
 راا دا ان اای  زاد اب إأ  ت
  ئرات ااء اإ و أ اً ا ،اا

خ از ا  اری ازی  ااق.
 ئق اس ا��أ و ا ،ر اا ��وأو

 ��خ از  اا  ا ایا( أ 
�� 21رس/ آذار  )2015 إز اب ارات 
از �� خ ا��ز واء اط. و��ا ار 
  ی از ایا اق ا ود ط 

.اا راا  را دا 
و ان واد  و ��ة  ی از 
 ��ت ا أن م 2012، ا�� اقا إ ��ایا
 اا وزارة ا  ًئ ًز ا ایا ��ا

ا اص،  21 أ/ آب 2013.

ضا ا ل اخ
5ر 5ر دور.. ئات 
إان  صدرا إى ااق

ضا ا ل اخ
5ر 5ر دور.. ئات 
د وزارة ا اا، ام ارء،  إان  صدرا إى ااق

  ،یا  ردل اا  دةزی ا
  ئت اا ی ورة  دت

.دیت اا  یا
 :اوة اا  زارةا  ثل او
ان “وزی ا ن ا  ل 
  دةی اق��ا  ا �� ءه
 ی ورةو ��یا  ردل ا��ا

.”دیت اا  ئت اا
  ل ا “ ا او��ف اوأ

ات ا  ااق”.
  ،اا  اد ر��ا رئ وا
 ت ا��ا “ ان ،10 اب ا
 ا و  ب اد  
  ا  ��ا ت ا��ا و

. ا ریا
 وا  وا ات ات ا��و
 ا ت اذا �� را ةا
  ا ا ر  ل 
 اردون ا  اد ا اب 
    ��ت ا��ا  ا

.ا ا ا 

 دة ح   اقا
ا  ریدل اا

 ایرك اا   درةا ریدت اأ
  ��ی�� 900 أ��   �� أاع 
ا ارا إ��  دول ا ویاً

.ا ل ا اقا
وأرت اری، ادرة أ ا، إ أن ااق 
  ،ایا راا  وا ا ی
ارد  560 أ   ل اة ارة 
 ایا ا إ  ئ 60 دلی  أ

.ت اا  رة إا
و��  أن أ   ارة ایا ان 
 دول ا �� إ راا ا ��ی
 ئ 1623 و �� ًا �� 2013 مل ا

وزً و ر  ام 2012.
 ،اوا  ،ةا  أ ،ق آ 
 ایا ��ا ریا �� ًئ ً��ان ا

و اة اا��  ا  اة 
.ئا ا  واط 200�

 ریإ   ة اإن )ا :اول او
إیا �� اء ��م ��خ  200واط 
ا اة(. وأف: ان )اة أر  ��ز/ 
 د را  انای ا ً��اً رو ا ی
 ،ئا  دا ��ا  ةا 
و ً�� اق  ه ا ا��  ار 
     ن��و ی و 
  ا ا  ا ا ت ا��
 و ا  آ ًا( أن ر ا��وأ .)ا
 ه ا دو  آ �� ایا ا
  و  مل أی أن ی ر یا 
 اا ا ا ه ا  ًرا ةا
 ا      اق واب ا ا

.)ئا
ا اا ��ایا أن )ا وا��ا ��وأو

اة وا ی ا ا 165� واط 
ی رة  1000واط ون   اود 

.) قا  ر ا 

اا راا ص ىوا طاق اا

  انإی  ارة ا رر ا��ا أ
   ادان و  ك ف ءإ

.ریت ادا
وأ��  رواق ا  ،ؤ ارة  ااق 
 ��ل ا انإی ا زار و  ان، ا�� 
 �� یا  ر قإ   ا
ادت  وا أ إ إء ف ك 
  ا ��ا ی ج إ ��إ :و .��
ااق  ل ء ات ا و ات 
  ری اء م أ اً إ ،وا ا

 ات إی ر�� أن  ًاؤ ،ل ا
�� ارض اا او ��ؤد إ ی اون 

.یا  دا
 ،اوا اید اا ی  رئ وره، أ
  ً ًاؤ  أن ر أ  ، ��ر
ااق ل ا اث ا ء  ارة 
 ایا درات ا �� ف ر اقا 
 ایول ا��م ار أن یا �� ح أو .��إ
��ء   وة   ااق اد اء 

.ایا

 و ادی
إء ف ك 
  اقان و  اإ 
رت ادا

ی��ل ا��س  ری��ي: یداد 
  دیت ا��ض ا�� ء��إ
ات اي-اي یان و اد 

. أ,یا
  ا ��ا �� ن�� رس�� ی
  ی �� ��ا ا.��
ا ا��رع  �� epcدی ا و 
  نا  ا و ا ز واا

.دیه ا ي ةا ری 
و �� ��ون رس ��ن  ��ر 
 1392)ا  ي اقا  ي 
و ث  و وا و ��ن(و ي ر 
 �� ی وا ئا ��  ان
 ااق، او و او ایاي 
ه؛�� یل:�� ��ات ا ي 
 ي،و یول ا��ي ا ان وا ا��
��ن ا یر ان ی��دل  ي 
ا��رات و ا  .ض دور 
اا  ��ي �� ا��ت 
��ي  ��ر  ایا��ي  اي-ا��ي 
ادی�� اري  ا  ة 
ي ایان و ��  ا��ت اول 
  ح و ا��رب ال اا ا��
  ات و��ه ا ال اق ا��ا
 ا  ی�� ایت ا��ا ی
�� ا  �� ا��ت  د 
 �� ول ان،ا �� و .ا
ا��ت ارة، �� ��رج 
 راق اا  را و ی.ا

.یا 
  ��رة ان اول: یا و ا

اضة ع ا ام ک رس کن:
حدة اا  ش

 .ق ا  یا وت اا
   انا ا ��    و
ا  و  ی ا ��ر،ادةو 

ا و ا ات.
 ��  �� ا:ی��ن   ��ا و 
ا��ت،اا و اوف اا ان 
.راق ا��ا  را ی

ر ات و و اا و ت 
 ت ا��و ا ��و ا ��یا
  ر�� ت��ا ��و ی ��ی
ا��اق او. و ��  ا م 
 ادث اا و ،ةیا ا

و    ات اص.
 -��ا ا ا ی ��ا ا
 ا-ت ا��د ات اا

.وان اا 
  ا ا   ما  ك
اوف ��ر اح او �� اح 

.ا واق اا  تا
ا�� اول:�� ا��ت ا�� و 
ا  اا  اد و اان 
وا و �� ان ین ام ه ات 
اا،�� ا ر اح ��ت 

.وو ا اق اا 
و ا�� ا:ین ا ا�� و 
اا  ��درات ا�� و ات.

  تا ��ی یرون ا��ا
 ...و  ��یا،ا،ا  ��

. ة دونت اا
ی�� ان ی��ول ا��رون ایان 
��ل ا�� ا ��  ��ا 

 �� و   .��  �� ��ا  ��ا
��رات ا��  د ر ر 

.واق اا  ایت اا
ن ج  ا دل اد ر 
�� ا��اق ار ا�� ین ا 
او و ا ا. و ن ا ه 
  وا ن اان ی ا ا
 �� ادی��،و   ��وة،ایا
 ��ة �� ا��  ات 
 ا ا ان ی  ،دیا

.ا اا   و ا
ی؛ یل ،  ؟

ا��وا:ن  �� ل  ��رات 
 ،اراتا    و ا ا 
 ایت ا��ا �� ر ان ل
 واول اا  ئ��و  
ا  ا . ی ت 
 . و :ا ��ا ��اا
 ا ��ا �� ��ا ��ا ��
وا�� ای و ای�� ادار و 
ای�� اا اه ا ��ر ان ال 
 ج ان. و یا  ا،تا
 .اه ا ه ازاره ا��ن و اا
 ا ا  ور یا  و ا
  ول ان ��ا ا ��ا
  ط ا ��وف اا
 ا  ر  .ان��یا  صا
 ات اا ��دیا ��ا 
ر ان ال  �� ا. و  ل 
ول ا ا ان ج  اش 

.  ا
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با با

و ات ا وا إه
إان  إاد  ادل اری 

ع ااق
 ،ء ا ی  ایا ا ری ما ل ا
 یاق وا  ردل اا ی ة انان ای ، ا

.و  ت  ج إی 
وأ��ر ��، ام ا��، ا ا��ء ا��  د  رل 
 رر ا��ا  وی   ب ال وأ��ا
 یت اوا ود ال: ان اان، و  ارة ا
  أر  أن   یا   ا وا ریوا
 ا  اق یان ا ت. وأا   ك��ون ا

.ا  ایا ئا رد   ولا
وأ��ر  ا م ات ار  ا واار 
 ام اإ ��أدت ا رل اف: ان ا��اق، وأا ��
 أ    ان وأن ای إ ،وا وا اق اود ا
.  ج إی  ی  درة اقا  ود اا 
 أ��ر  ا  ة   �� وی وء 
 وا ریوا وا ت ا  ات أر  ا
وا�� وا، ول: ان اة    ا  ان. 
و ��ئً: ا  ��  وی أ ��  آف وة 
 رون ا ة ت  ه ا ن  ،��

.ا  ی   اقا 

   با  اء اا
إان أ  از إى ااق  إء 

 دا أز
 ض رده  ؤال ل 
ا وط   زت اا
 را ��دا ��
 ی ا��ز ا ااق، 
  ��وزارة ا �� ل��
 ( :ریوا وؤون اا
أن أ ی از ا ااق 
  أی( ایم اا ای 

.)دا ء أزا رس( و /21 آذار
وأ��ف  ، أ ا��ء،  ی ا�� و أء 
اری ا )إر(، ا   ا ی از ا ااق 
 از إ  اة واد وان ا اد  ا  اراً

 ای ام ایا ادم.
ول   أ  از ا ااق، ل : ا  اء 
  ء اء اا  اب ائ �� از، أ اء 
 ایز ا ود اق اان ا وأو . ی   ایا
  ئب ا ط ال اإ ی  ،  
  بأ  ایء ااً ان اؤ ،دا ع أزإ  أرا

.ی أ  ی   اقا ز اا
 ء ا  ءا  ز یخ اا  ا : لو
ًز یا   ی 7  ی   ،یا  

 أن یداد ا 25 ن   ام.
  دةن زی�� ادان و��  دة ت ً�� ��و
  ًی  ن 40 اق اا ا ایز ادرات ا��

.ایز اا ئز أ  اقا

  ا و ا یا  ی ا
   أن،ی ��ر ، ز ا
ا��ب از ایا�� ا ا��اق  ات 
�� وان اد ا   ااء 
ا��رات از��   اب 

.ی مو
واو ی  اء رس، ا و ام 
 ا وا  م ای ن 
/ ا اوائ ،�� زخ ا ا با

ی اول 2014.
و ی ا ا و�� ات ن 
 اا راا  زب اا  

.ای ئا ا  
ول ؤال  أء رس   خ 
از ا ااق، ا ی ا و اق 
 ان واد ن ا��ز ایا  یخ 

  ء ذ و ،اا ا ا 
  یخ وا��ا   ر ان��ا 
 ام )ایا��( ا )یأ 21رس/

آذار �� )2015 ا�� ان اار ائ ید 
 ی وان دور ا،یا ؤو��

ا ا وع.
ون ر ا  ا  اء رس 
اع ا ،اء ت  اب از 
ا ا ،اا راا دا ان اای 
ا و ااء ارات ائ �� خ 

از ا  اری ازی  ااق.
واو ار ا، ا و اس اق 
  اا  زخ ا ��،ئا
ا�� ایا( أ �� 21رس/آذار 2015( 
 از اب ارات از  خ 

از واء اط.

ؤول اا: اب  از اى ااق 
آذار ا  

خل ا ا اوى  ام “اا” اری
إان ّر أث 14  ر دور 

طا ع غا 
إ ��وا ت اوا ا  ��ا ی انای 

 دول ا و  ا وااق ودو ارات وأن 
 21  أ( را ایم اا  وا ا ل ا وا

رس(  ر  14ر و 360ن دور.

وو  ا �� ا ارة إ�� ان ا ل اة 
 ئن اوا   وی . ن و858 أ 31 رة إا
 908 ی�� دور، وال  717 ن دور، وان 
 ر، وان دو 520  رر، وان دو 662  ئ��ا
رة إا ا  ایا ��ا ر أن دو 512� ا

.دول ا 
وغ  ا  إ��اد ا ایا 3 رات و 842ن 
دور، وااق ر و 212ن دور، ودو ارات ر و504 
ی دور، وأ��ن ر و�� 78ن دور، وا 884 ن 
 وا وا ة ا��رات اا دو    �� .ردو

و وری ا  أ اری  إ إیان.

 ا ردا  اقو ا ا
اوا ااا ت ا

 یت ا ریوا ��ا ا داریا ا �� ل
ایا��، ان  ت ای ار  �� اع اص غ 
�� 12ن  ل ام ا، و ا وااق  أ اول 

.ایا یت ا ردةا
 یت ا ان ،ر ی  ءم اا  د�� وا
 ئ 85م 2013، و  ن 14 غ صع اا   ا

 ا ا  یه ا ارج.
واو ��ن ا ا��ردت  11 وااق ��ن   ت 
.ه ا  ئ 92  ا ا  و ،ایا یا
وح  ان ع ت ای ایا ار ا ارج غ 
 ع اا   ن  ،2013 م��  ن�� 24

 ا 25  ئ وا  اع اص.
 م اغ ا ر��ا ایا یت ا �� ان ر ا��وا
ا  ��ر دور. وا ایان ا اا  درات ت 

.یب او ازیوا اا  2013 م  ا ا یا
. ر 5,1  انای  یت ا ون  غوی

 ؤج صدرات از إه ج غ ى
إان رك  أح أض ارع 

اثر  ااق

 دیا ا  صا ��ا أ
 ایان وااق   زن ا اً
  اة اا  ؤو  ا
  لل اص ورع ان ا ،��ا
 وریا ��ا  ون�� ا

 اة.
 دیا ا  صا ��ا أ
 ایان وااق   زن ا اً
  اة اا  ؤو  ا
  لل اص ورع ان ا ،��ا
 وریا ��ا  ون�� ا

 اة.
ول  ر�� خ رط ل ئ ،ء 
ا��ء، ��ؤو��   اة 
   ��وا  ل��ل ا��ور
اق ا   اودی( ب 

  نز  ل: ان ،)انب ای
 ا   زت ات واا
از واوری��  اة. وأف: 
ة ال ا و ا ؤو�� ان
  زوف اوا اأن ی ی ا

.ا  ریت اا 
   �� ط اخ ر�� ود
 ��  یا �� �� ��
 ا ا �� ل  ا :ًئ ،ةوا
 ا  ردل اا �� ی

 ظ.
و ر      رل 
ال   ا��ة  ف ارة 
  ئ ی دانوآ ��از وأ 
ا ا  ا  اة ا رل 

ال  زن.

 ورع اا  ادا  نزخ
اة اا ظ

أ ا اا ام ��  ه 
 ری��ا أ أ �� رك�� انان ای
ا��ری  ااق و  ��دة، 
 ً ااد اد ی رز اات 

.ایا ی دیا
ول اا ، ل ر  اع 
ا�� ادی��   ه 
 ی ریا ا  و  )دب ا(
 ردل اا  عان ار :اا 
ًی�� رر دو 20 اق إان واإی ��
 دیت اا اً إ  ی أ
اا ا ً ،   ااد اد 
ی ات وات ادة إ ار 
وای ایا ،اً إ ود ص 

اراا  ده.
  ایا رر اا أ ، 
ااق  ازدید درات ا ایا اق 
  را ��دا �� ت��ر ر
ارا اا ،اً ا ارع  إیان 
 ی  ضا  ااق اا 
   ردو ر  ا ا 
 ا  ا وا  ء��إ
وإق ی ور ا   إ ااق.

وأ اا ر�� زاده، ل اع 
   اق ا��ا  ف أ
   ً  ان��ان ای ،)��ن )وا
وا  ��ی أاع ا�� ا�� ااق. 
  اقا ا  درات  ف: انوأ

   ،رر دو 12  2012 ما 
 6  ما   اقا ان ادرات ای��
 ا  انءت ای ر ورات دو��
 أن ا اق، إا ا ا ی  ا

   ام 2013.
 یوا یا اا زاده ا ر روأ
ا  ایان وااق، وأف: ان اود 
 ی أر  أن   یا  یا
   لو . دیت اا
  ل ،ایرة ا��ا   

 �� أن ��  ه ا زاده: ان ر
 ی��  اوا ایل ال ار
 ایز ادرات ا  ا و .
  ة     اقا ا
   ی ا ا  را دا
ز اا ی وف  ًز. وب اأ
 ی ا م ا ی اق، أوا
از  ر : ان ایان ��ة ر 
 ��  ،قا �� اقا ز اا

. ا دوف وا 
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رد

ئازر ���ف ڕهزا���، بڕهبری 
 :���ن ده��� رس���ی پ���
برهی  رۆن،  ه���وهی 
 رازئ -��� ���رو
ئان و و د ��� برار 
ز���د دهت. پرس ���ن، لدهی 
 ک ؛اخ  
ب ئا پۆژهEPC  لباری 
وت، غز، وزه و وه  دهت 
و  ئ ��� پۆژهی  لم 
بارا���وه ئم داوه. پ���رس ن 
 ���ارهپی پ���ر1391 ب ���
 خ���ی لو ع���اق داڕا و 
ا��� وهک  و  بهری 
ئا لل بهرا پاوی 
ی و��� عاا جی خی 
بوه؛ ڕهزا��� برهت ب ئزاو و 
 ئارهدا و لم بل  ودژوارب
 ات ده���دهو :ده ���دهو
بپاو���وه ل���ر ڕهوههن و 
زی ن رهر گ 
.ارهدا بم بگ ل و دهور ب

ب���وڕای ئه ���برهت ب��� ڕهوهی 
  دهرهوهی  بزاڕدۆز���وهی 

 و ئازری ؟
لڕاا ئ لو خوه وا 
دهژ  ب���ی دا ووه، 
و ���جو . ر بم 
بوه  ئا ب ئدهبون 
لبزاڕه دهرهوهدا  ئون 
. بزاڕدۆزوه لئ دهوا 

کان: پارس کۆماای گش بڕێهبری لگڵ وتوێژ

ڕاخهن! سور تهوی ئێمه بۆ
 ،وخ وهیزاڕدۆزبه لزۆر دژوار
و��� د ب ئ و��� ور 
ڕاخن. ئه دهب ی و ی 
 رودۆخبرهت بب اب  نزۆر ب
 دهواو ب ریزا ���ب و
 و ��� ڵ���و ل ���ب
د ڕبری بن و لا پش 
  ن بخ ا ���

لبهران.

 ر کچ ڕاده  ���ئ 
 ���ردهرا��� خزاری 
ئدهبون   ���ب ئازری   -���

لبزاڕه دهرهوهدا دهدات؟
دهوت ئر بره لبرودۆخ ئدا 
 ر  ر ب���ر و
ت ئم بات، دهب پاووه
ل���ر ���ێ ���ی ��� خی 
وه: ئد ن بو .وهب

پش وڵ و ��� زۆر ان 
 وهزارهل ���ائ ��� وهک
 ۆژه بو پ ر ب ا���اع و
��� ب. ئو ی  ڕاوه

ئان ��� لئت و ���رن 
 ��� ��� ڵل ،وهر 
لی دهی  بو���وه.  ڕووبڕوو 
19هدا پا لو  ئای 
ده ��� خ���زاری  و 
ل من. ئرده ده ریازئ

لبڕه���ا زۆر ��� ب��� بم 
 رئ  نا بڕر ڕیوپل
درد ا���ی ن ب ر 

 .دا می ئ���ئل اعل
ب دهب لو ���ا  بهری 
 رج ب ،اع دهو ره���
 ن ب اخ ول د
ب؟ ئ  ک وی لی 
 ارهدام بر ل فو���
دهوت دها پاووه لر 
بت و ئ���ری بت م ب خی و 

 ب ن.

���ێ  وازی   ���ودهبئ  ���ڕه
ل��� ئا لبزاڕی عاا، 
 اوه بێ ڕ وهی ئ وبب
برد للوو بوهڕپاوی 
  بن داران، فئ 
  ا��� و بوهڕپاوهن 

با ب  بزاڕی عاق؟
ئ���م ���ل دوو ڕ ���ره���ری 
 ���ب و وهم ئ .���
 ���پ  ���ۆ ���دهب
 ���رارده  ���  ���ب
خزاری ن  ب درو ئم 
ب���ات و ئ ئ���رک و ئ��� و ری 
وهم ئدوو . ررده و

 ب ری دهو���ف ی دا���جل
���ردهری خ���زاری ن ی 
  پل او، دهبروهب
خزاری و ی وهبراو لوا 
ک ب. ئ���ر ۆ  و 
���اردهن ل ��� ئاا 
ئوهه بش ب  وی دهردن 
 ی ب و ل ا بی ووخل
ال ب بزاڕی وخ بری ب؛ 
 وخ ریرده ر وروا وهبئ
 وور وهوخ ریم فل
 بری برده ادهرهوه، ده
ئ���م بات و دا��� فری جر 

. ر

20 میلیون بار
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اداره بزاریب و لغت
www . i s n a . i r

محصت و خمت خد را
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