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1393/ 10/ 3 - 110/ 152/ 8500 هرامش

روشک یمسر همانزور مرتحم لماعریدم

و پاچ تهج و میظنت لیذ حرش هب نآ یأر و طوبرم همدقم اب روشک یلاع ناوید یمومع تأیه 39/ 93 فیدر هیور تدحو هدنورپ شرازگ

.ددرگیم دافیا رشن

یمیهاربا میهاربا ـ روشک یلاع ناوید یئاضق نواعم

قاچاق نیبکترم میارج هب هدننک یگدیسر عجرم تیحالص نییعت عوضوم روشک یلاع ناوید یمومع تأیه 736 هرامش هیور تدحو یأر

عونمم یاهالاک

همدقم :فلا

هب 1393/ 9/ 4 خروم هبنشهس زور 9 تعاس سأر 39/ 93 فیدر هیور تدحو هدنورپ دروم رد روشک یلاع ناوید یمومع تأیه هسلج

یاقآ بانج نیملسملاو مالسالاتجح روضح و روشک یلاع ناوید سیئر یمیرک نیسح یاقآ بانج نیملسملاو مالسالاتجح ترضح تسایر

نلاس رد ،روشک یلاع ناوید بعش هیلک نواعم ءاضعا و ناراشتسم ،اسؤر نایاقآ نابانج تکرش و روشک لک ناتسداد یسیئر میهاربادیس

هدننکتکرش یاضعا فلتخم تایرظن یسررب و حرط و هدنورپ شرازگ تئارق و دیجم هللامالک زا یتایآ توالت زا سپ و لیکشت یمومع تأیه

4 ـ 736 هرامش یئاضق هیور تدحو یأر رودص هب ،ددرگیم سکعنم لیذ بیترت هب هک روـشک لک ناتسداد هیرظن عامتسا و دروم صوصخرد

.دیدرگ یهتنم 1393/ 9/

هدنورپ شرازگ :ب

نیبکترم میارج هب هدننکیگدیسر عجرم تیحالص نییعت دروم رد تسا هدمآ لمع هب هک ییاهیسررب قبط :دناسریم یلاع ضرع هب ،مارتحا اب

رداص روشک یلاع ناوید بعش زا یفلتخم ءارآ ،زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 44 و 22 داوم زا طابنتسا اب ،عونمم یاهالاک قاچاق

یدادعت رد یلو هدش مالعا بالقنا هاگداد تیحالص رد قلطم روط هب میارج لیبق نیا هب یگدیسر اهنآ زا یدادعت رد هک یروط هب تساهدیدرگ

تیحالص رد تروص نیا ریغ رد و هاگداد تیحالص رد دشاب تمدخ زا لاصفنا و سبح مزلتسم میارج ینوناق تازاجم هک یتروص رد ،رگید

ثحب دروم یاههمانداد هدننکرداص بعش یاههدنورپ زا یتمسق نایرج هنومن ناونع هب هک تسا هدیدرگ صیخشت یتموکح تاریزعت تارادا

:ددرگیم سکعنم لیذ حرش هب

عونمم یاهالاک قاچاق میارج نیبکترم ماهتا هب یگدیسر رد یمالسا بالقنا یاههاگداد قلطم تیحالص هب طوبرم یارآ :لوا شخب

صوصخرد جدننس یمالسا بالقنا هاگداد مود هبعش ،روشک یلاع ناوید مهدزای هبعش 300116 هسالک هدنورپ تایوتحم تلالد هب ـ1

الاک عون نیا قاچاق هب یمالسا بالقنا مکاحم تیحالص نتسناد رصحنم اب یلکلا تابورشم قاچاق رب ریاد یدهاز یدهم یاقآ ماهتا هب یگدیسر

لاسرا هرد ناوید ناتسرهش یمومع مکاحم هب تیحالص مدع رارق رودص اب ار هدنورپ تسا یجراخ تابورشم لمح یباستنا ماهتا هکنیا و

مالعا اب و دوخ تیحالص یفن اب زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 22 هدام هبً ادنتسم زین هردناوید ییازج یمومع 101 هبعش و هتشاد

روکذم هسالک هب تبث زا سپ هک تسا هدومن لاسرا روشک یلاع ناوید هب فالتخا لح تهج ار هدنورپ ،جدننس یمالسا بالقنا هاگداد تیحالص

نینچ 1393/ 6/ 17 ـ 1324 همانداد یط یگدیسر زا سپ هبعش نیا مرتحم یاضعا و هدیدرگ عاجرا روشک یلاع ناوید مهدزای هبعش هب

یاهالاک لومشم ار یجراخ تابورشم ،زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 22 هدام هکنیا هب رظن ،هدنورپ تایوتحم هب هجوت اب« :دناهداد یأر

یمالسا بالقنا مکاحم تیحالص ردً اقلطم ار اهالاک لیبق نیا عوضوم اب یاههدنورپ هب یگدیسر زین روکذم نوناق 44 هدام و هتسناد عونمم

مود هبعش تیحالص مالعا و صیخشت و هرد ناوید ییازج یمومع هاگداد 101 هبعش لالدتسا شریذپ اب هلیسونیدب اذه یلع ؛هدادرارق

».دیامنیم فالتخا لح جدننس یمالسا بالقنا هاگداد

یاقآ ماهتا دروم رد هیمورا ناتسرهش بالقنا و یمومع یارسداد ،روشک یلاع ناوید مهدراهچ هبعش 800802 هدنورپ تایوتحم تیاکح هب ـ2

مدع رارق رودص اب ار هدنورپ ،هرک روشک تخاس )شالف یو ـ یت ددع 63( یجراخ یالاک قاچاق هب ریاد حلاص دنزرف نایمیرک بویادمحم

2/ 15 ـ 911782 همانداد حرش هب زین ولزان ییازج یمومع هاگداد 101 هبعش و هدرک لاسرا ولزان شخب یمومع هاگداد هب ،یلحم تیحالص

مدع رارق هیمورا یتموکح تاریزعت نامزاس یگتسیاش هب 1392 بوصم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 44 هدام دانتسا هب 1393/

28 هدام رد ننقم مکح هب رکذت نمض زین زرا و الاک قاچاق هب یگدیسر هژیو یتموکح تاریزعت هرادا مراهچ هبعش و هدومن رداص تیحالص

ار هدنورپ شیوخ تیحالص یفن اب تسا هدرکن تاعارم ولزان شخب هاگداد هک یندم روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نییآ نوناق

400650 همانداد یط هبعش مرتحم یاضعا و عاجرا مهدراهچ هبعش هب قوف رد روکذم هسالک هب تبث زا سپ و لاـسرا روـشک یـلاع ناوید هب

زا هدش رداص رارق صوصخرد« :دناهدرک میمـصت ذاختا لیذ حرـش هب 1393/ 6/ 1 ـ

زا نآ ماربا نودب تاریزعت هب هدنورپ لاسرا ً،الوا هیمورا یتموکح تاریزعت نامزاس تیحالص هب ولزان شخب ییازج یمومع هاگداد 101 هبعش

یأر لولدم و 1378 بوصم یندم ]روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد[ یسرداد نییآ نوناق 28 هدام حیرص فالخ روشک یلاع ناوید یوس

و ییاضق عجرم نیب فالتخا ثودح هکنیاربً افاضم ،دشابیم روشک یلاع ناوید یمومع تأیه 1382/ 1/ 19 ـ 660 هرامش هیور تدحو
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هلمج زا یبرغ ناجیابرذآ ناتسا تاکرمگ لکریدم همان تحارص هب هدنورپ عوضوم ً،ایناث تسا یفتنم ییاضق رابتعا یرترب ظاحل هب ییاضقریغ

بالقنا هاگداد و ارسداد تیحالص رد 1392 بوصم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم ریخا نوناق 44 هدام تلالد هب هک دشابیم دورولاعونمم یاهالاک

101 هبعش زا هرداص رارق ،هیمورا یتموکح تاریزعت زا هرداص رارق زا رظنفرص نیاربانب ؛تسا جراخ یتموکح تاریزعت تیحالص زا و یمالسا

و یمومع یاههاگداد[ یسرداد نییآ نوناق 28 هدام دانتسا هب و صیخشت ینوناق نیزاوم و تاررقم فالخ ولزان شخب ییازج یمومع هاگداد

».ددرگیم هداعا هدش دای هاگداد هب ینوناق و یضتقم مادقا تهج هدنورپ روبزم رارق خسف نمض 1379 بوصم یندم ]روما رد بالقنا

دیعس یاقآ ماهتا هب هیمورا ییازج یمومع هاگداد 110 هبعش ،روشک یلاع ناوید مهدراهچ هبعش 3000082 هدنورپ تایوتحم بسح ـ3

702 هدام دانتسا هب و زارحا ار یو تیمرجم و یگدیسر ،تساوخرفیک عوضوم یلکلا تابورشم قاچاق و یرادهگن رب ریاد یدهم دنزرف ولخیش

لاس کی لمحت و قاچاق لماح وردوخ طبض و هفوشکم تابورشم ندومن مودعم رب هوالع یمالسا تازاجم نوناق 703 هدام زا کی هرصبت و

اب و هدومن موکحم هفوشکم تابورشم یفرع شزرا ربارب جنپ یانبم رب یدقن یازج تخادرپ و یریزعت قالش هبرض 50 و یریزعت سبح

حرش هب و هدش یگدیسر رادهدهع یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رظندیدجت هاگداد مهد هبعش موقرم یأر زا هیلعموکحم لیکو یهاوخرظندیدجت

رد ار ماهتا عوضوم هب یگدیسر زرا و الاک قاچاق اب هزرابم بیوصتلاریخا نوناق 44 هدام هب دانتسا اب 1392/ 12/ 21 ـ 1457 همانداد

یودب متشه هبعش و هدومن لاسرا هیمورا یتموکح تاریزعت هب ار هدنورپ یودب همانداد ضقن نمض و صیخشت یتموکح تاریزعت تیحالص

یگدیسر 1392 بوصم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 44 و 27 داوم قفو هک لالدتسا نیا اب هدش دای ناتسا یتموکح تاریزعت لک هرادا

عجرم طسوت تسیابیم هدنورپ هک بلطم نیا رکذت اب ،دشابیم یمالسا بالقنا هاگداد و ارسداد تیحالص رد عونمم یاهالاک قاچاق میارج هب

هب تبث زا سپ هک هدرک لاسرا روشک یلاع ناوید هب ار هدنورپ شیوخ تیحالص یفن اب دشیم لاسرا روشک یلاع ناوید هب ادتبا ییاضق

فالتخا صوصخرد« :تسا هدش یهتنم 1393/ 5/ 14 ـ 400571 همانداد رودص هب لیذ حرش هب و عاجرا مهدراهچ هبعش هب قوف هسالک

یندم ]روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد[ یسرداد نییآ نوناق 28 هدام یارجا رد ناتسا رظندیدجت هاگداد ً،الوا هک دوشیم رکذتم هلصاح

رودص اب تسیابیمً اموزل یتموکح تاریزعت و ییاضقریغ عجرم یگدیسر تیحالص و ییاضق مکاحم زا تیحالص یفن هب داقتعا اب 1379 بوصم

هزرابم 44 هدام لیذ هرصبت رد ننقم ریخا نایب تحارص هب هجوت اب ً،ایناث تشادیم لاسرا روشک یلاع ناوید هب ار هدنورپ تیحالص مدع رارق

هب رارق رودص و هدنورپ هب یگدیسر رد شیوخ تیحالص مدع هب یتموکح تاریزعت نامزاس داقتعا اب 1392 بوصم زرا و الاک قاچاق اب

هب یگدیسر ً،اثلاث تسا یگدیسر هب فلکم ییاضق عجرم و تسین روشک یلاع ناوید هب هدنورپ لاسرا یارب یبجوم ییاضق مکاحم تیحالص

بتارم هب انب ؛دشابیم )یمالسا بالقنا هاگداد و ارسداد( ییاضق مکاحم تیحالص رد یلکلا تابورشم لیبق زا عونمم یاهالاک قاچاق میارج

رامآ زا هدنورپ تسا ررقم رتفد .دوشیم در و تسین روشک یلاع ناوید رد حرط لباق رضاح هدنورپ قاروا حرش هب هلصاح فالتخا هدعاقلایلع

».ددرگ هداعا هیمورا ییازج یمومع هاگداد هب و رسک

عونمم یاهالاک قاچاق میارج نیبکترم هب یگدیسر رد یمالسا بالقنا یاههاگداد و اهارسداد تیحالص هب زین میمصت نیا رد مرتحم هبعش هک

.تسا هدومن حیرصت

نایاقآ هب قلعتم نیباک زا یجراخ یلکلا تابورشم یرادقم فشک یپ رد روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش 5445 هدنورپ ساسارب ـ4

3/ 31 خیرات رد رما هدنورپ ،یلزناردنب بالقنا و یمومع یارسداد هب نآ شرازگ و کی ناهج یتشک رد هدازدمحم یداه و یریما داهرف

هژیو هبعش و هدش لاسرا یلزناردنب یتموکح تاریزعت هرادا هب ناتسرهش نآ یرایداد مراهچ هبعش زا تیحالص مدع رارق رودص اب 1393/

یلکلا بورشم هکنیا لیلد هب 1393/ 4/ 14 ـ 3000295 هرامش همانداد یط زین یلزنا یتموکح تاریزعت و زرا و الاک قاچاق هب یگدیسر

متفه و یس هبعش هب تبث زا سپ و لاسرا روشک یلاع ناوید هب ار هدنورپ ،شیوخ تیحالص یفن اب تسا عونمم یاهالاک رامش رد هفوشکم

یارسداد یرایداد تیحالص مالعا صوصخرد« :تسا هدش میمصت ذاختا نینچ 1393/ 6/ 24 ـ 2394 هرامش همانداد یط هک هدیدرگ عاجرا

هتفای باتزاب عجرم نآ یوس زا هدش رداص رارق رد هک یحرش هب یتموکح تاریزعت نامزاس تیحالص رابتعا هب یلزناردنب بالقنا و یمومع

تاریزعت هبً امیقتسم یندم روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نییآ نوناق 28 هدام تاررقم فالخرب رما هدنورپ هچرگا تسا

درادن ار ییاضق عجرم اب فالتخا لاجم ییاضقریغ عجرم دنچره ،تسا هدش هجاوم نامزاس نآ شریذپ مدع اب و تسا هدش هداتسرف یتموکح

عونمم یاهالاک قیداصم زا ار یلکلا تابورشم هک نوناق نآ 22 هدام 4 هرصبت و زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 44 هدام هبً ادنتسم نکیل

».دوشیم فالتخا لح یلزنا ردنب بالقنا و یمومع یارسداد تیحالص مالعا اب تسا هتسناد

.تمدخ زا لاصفنا و سبح تازاجم دقاف میارج هب یگدیسر رد یتموکح تاریزعت نامزاس ریاود تیحالص هب طوبرم یارآ ـ مود شخب

هاگساپ نارومأم 1392/ 7/ 23 خروم سلجمتروص ربارب ،روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش 200762 هدنورپ تایوتحم بسح ـ 5

هدنبادخ بالقنا و یمومع یارسداد هب و فشک یرباص لامج مان هب یصخش زا یجراخ یلکلا بورشم یرطب 116 رادقم هدنبادخ فسرک

موکحم ینوناق تازاجم لمحت هب ار مهتم هدنبادخ یمومع هاگداد 101 هبعش ارسداد نیا یوس زا تساوخرفیک رودص اب .تسا هدش شرازگ

نامزاس تیحالص رد ار عوضوم هب یگدیسر 1393/ 7/ 2 ـ 00921 همانداد ربارب ناجنز ناتسا رظندیدجت هاگداد متفه هبعش یلو هدرک

یس هبعش و تسا هداتسرف روشک یلاع ناوید هب رظن ناعما یارب ار هدنورپ ،هتساوخ رظندیدجت همانداد ضقن اب و هتسناد یتموکح تاریزعت

ناتسا رظندیدجت هاگداد تیحالص مدع مالعا صوصخرد« :دناهدرک میمصت ذاختا لیذ حرش هب 1393/ 8/ 5 ـ 3101 همانداد یط متفه و
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تسا هتفای باتزاب هاگداد نآ 1393/ 7/ 2 ـ 00921 رارق رد هک یحرش هب ناجنز یتموکح تاریزعت نامزاس تیحالص رابتعا هب ناجنز

قاچاق اب هزرابم نوناق 44 و 22 داوم هبً ادنتسم نکیل ؛تساهدمآ باسح هب هعونمم یاهالاک رامش رد هفوشکم یالاک ،نوناق بسحرب هچرگا

رارق ذیفنت و دییأت هب یندم روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نییآ نوناق 28 هدام هبً اهجوت الاک شزرا ظاحل اب و زرا و الاک

».دوشیم رظن مالعا فوصوم

یفیرش یفطصم مان هب یصخش زا 1392/ 10/ 23 خیرات رد ،روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش 900938 هدنورپ تایوتحم بسح ـ 6

300028 رارق یط رقنس ناتسرهش یمومع هاگداد .تساهدوب اکدو و زاستسد بورشم زا یبیکرت هک دوشیم فشک یلکلا بورشم یرادقم

یمالسا بالقنا هاگداد هبعش ـ هتسناد بالقنا هاگداد تیحالص رد ار یگدیسر ،هدش فشک یلکلا بورشم ندوب قاچاق ظاحل هب 1393/ 1/ 9 ـ

بوسحم قاچاقً افرع یجراخ یلکلا بورشم یرطب 5 یرادهگن هکنیا لیلد هب 1393/ 10/ 23 خروم همانداد بجوم هب زین رقنس رد رقتسم

هک تسا هدرک لاسرا روشک یلاع ناوید هب ار هدنورپ دوخ تیحالص یفن اب تسین لاصفنا و سبح مزلتسم نآ یرادهگن تازاجم و دوشیمن

:ددرگیم لقنً انیع هیلاعوجرم هبعش 1393/ 3/ 10 ـ 200905 همانداد هک هدیدرگ عاجرا متفه و یس هبعش هب روبزم هسالک هب تبث زا سپ

ییاضق عجارم یوس زا هدش رداص یاهرارق رد هک یوحن هب رقنس یمومع و یمالسا بالقنا یاههاگداد نیب تیحالص رد فالتخا صوصخرد«

عجرم نوناق ،لاصفنا و سبح اب تازاجم ندوبن هارمه ضرف رب هکنیا و یمومع هاگداد رظن ندوب بئاص هب تیانع اب و هتفای ساکعنا روکذم

مالعا اب یندم روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نییآ نوناق 28 هدام هبً ادنتسم ؛تساهدرک نییعت یگدیسر یارب ار یرگید

».دوشیم فالتخا لح رقنس رد رقتسم یمالسا بالقنا هاگداد تیحالص

صوصخم نایلق و یتکاپ یاکدو یرادقم فشک لابند هب روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش 1000255 هسالک هدنورپ تایوتحم تلالد هب ـ7

و تیمرجم رارق و تساوخرفیک رودص و هغارم بالقنا و یمومع یارسداد هب نآ ساکعنا و روپیلع دمحم مان هب یصخش زا کایرت لامعتسا

رارق رودص هب 1393/ 3/ 19 ـ 400392 همانداد یط هغارم یمالسا بالقنا هاگداد لوا هبعش ،ناتسرهش نیا بالقنا هاگداد رد نآ حرط

3/ 24 ـ 600299 رارق بجوم هب هغارم ییازج یمومع 101 هبعشً الباقتم و تسا هدرک تردابم یمومع هاگداد یگتسیاش هب تیحالص مدع

هب موقرم هسالک هب تبث زا سپ هک لاسرا روشک یلاع ناوید هب ار هدنورپ دوخ تیحالص یفن اب رارق نتم رد روکذم لیالد هب هجوت اب 1393/

:تسا هدرک رداص لیذ حرش هب ار 1393/ 5/ 4 ـ 1715 همانداد هبعش نیا و عاجرا روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش

هب تیانع اب یجراخ بورشم یرادهگن ماهتا هب یگدیسر رد هغارم یمومع و یمالسا بالقنا یاههاگداد نیب تیحالص رد فالتخا صوصخرد«

رد ار تمدـخ زا لاصفنا و سـبح مزلتسم عونمم یاهالاک هب یگدیسر هک 1392 بوصم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 44 و 22 داوم

بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نییآ نوناق 28 هدام هبً ادنتسم ،تسا هدروآ رامش هب فلخت ار نآ زج و هتسناد بالقنا هاگداد تیحالص

الاک قاچاق اب هزرابم نوناق زا موقرم یاههدام دودح رد تسا یهیدب .دنکیم فالتخا لح هغارم بالقنا هاگداد تیحالص مالعا اب یندم روما رد

دهاوخ میمصت ذاختا روشک یلاع ناوید هب هدنورپ ددجم لاسرا هب زاین نودب دهد صیخشت فلخت ار یباکترا لعف هاگداد هک یتروص رد

».درک

1970 ،1393/ 5/ 21 ـ 1910 ،1393/ 5/ 25 ـ 1950 یاههمانداد یط روشک یلاع ناوید متفه و یس مرتحم هبعش هک تسا رکذ هب مزال

میمصت ذاختا هتفای ساکعنا شرازگ متفه دنب رد هک هچنآ ریظن زین هبعش نیا زا هدش رداص 1393/ 2/ 30 ـ 200734 ،1393/ 5/ 25 ـ

نآ ،روشک یلاع ناوید هب هدنورپ ددجم نداتسرف نودب دیاب دهد صیخشت فلخت ار یباکترا لعف بالقنا هاگداد رگا هک هدرک حیرصت و هدومن

ندرک تسویپ و اههمانداد هرامش رکذ هب و یراددوخ اهنآ لقن زا شرازگ هلاطا زا یریگولج یارب هک دیامن لاسرا لحم یتموکح تاریزعت هب ار

.دوشیم افتکا اهنآ ریواصت

5/ 14 ـ 400571 ،1393/ 6/ 1 ـ 400650 و مهدزای هبعش 1393/ 6/ 17 ـ 1324 یاههمانداد قباطم ،دنیامرفیم هظحالم هک هنوگنامه

ًالک عونمم یاهالاک قاچاق نیبکترم میارج هب یگدیسر روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش 1393/ 6/ 24ـ2394 و مهدراهچ هبعش 1393/

،1393/ 3/ 10 ـ 200905 ،1393/ 5/ 6 ـ 1777 یاههمانداد قبط یلو تساهدیدرگ صیخشت بالقنا یاههاگداد و اهارسداد تیحالص رد

5/ 25 ـ 201970 ،1393/ 5/ 21 ـ 1910 ،1393/ 5/ 25 ـ 1950 هرامش یاههمانداد هرقف هس ریواصت و 1393/ 5/ 4 ـ 1715

زا لاصفنا و سبح یاهتازاجم دجاو میارج طقف تسا هدیدرگ رداص روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش زا هک تسویپ حرش هب 1393/

تمدخ زا لاصفنا و سبح تازاجم دقاف میارج هب و دشابیم بالقنا یاههاگداد تیحالص رد عونمم یاهالاک قاچاق میارج نیبکترم تمدخ

طابنتسا رد بیترت نیا اب نوچ هک دوش یگدیسر یتموکح تاریزعت نامزاس ریاود رد فلخت ناونع هب دیاب اهیراکهزب زا لیبق نیا نیبکترم

ریاغم ءارآ دیدرگ ضورعم هک یحرش هب روشک یلاع ناوید فلتخم بعش زا زرا و الاک قاچاق نیبکترم یمالسا تازاجم نوناق 44 و 22 داوم زا

و یمومع یاههاگداد یسرداد نییآ نوناق 270 هدام هب دانتسا اب ،تفاهتم و تتشتم ءارآ رودص زا یریگولج یارب اذل ،تسا هدش رداص

.دیامنیم اضاقت ار هیور تدحو یأر رودص یارب عوضوم حرط ،بالقنا

یراتخم نیسح ـ روشک یلاع ناوید ییاضق نواعم

روشک لک ناتسداد هیرظن :ج

دوجو تشادرب ود 1392/ 10/ 3 بوصم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 44 هدام هب تبسن روشک یلاع ناوید هبعش هس زا هرداص ءارآ رد
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هدننک یگدیسر عجرم تیحالص نییعت صوصخ رد روشک یلاع ناوید 736 هرامش هیور تدحو یأر

1393/09/04 بوصم - عونمم یاهالاک قاچاق نیبکترم میارج هب

راشتنا و حیقنت ،نیودت تنواعم

 تاررقم و نیناوق

یروهمج تسایر یقوقح تنواعم

هک تسا نیا مود تشادرب .دوشیم طوبرم ریخا شخب هبً افرص »لاصفنا ای سبح مزلتسم« دیق هک تسا نآ زا ترابع تشادرب کی :دراد

هب زرا و الاک قاچاق میارج هب یگدیسر لماش لوا دنب دوشیم هظحالم 44 هدام هعلاطم اب .دوشیم مه عونمم یاهالاک قاچاق لماش دیق نیا

هدش فیرعت نوناق رد نآ هجو ود ره هک تسا یاهفرح تروص هب زرا و الاک قاچاق میارج هب یگدیسر لماش مود دنب و هتفای نامزاس تروص

شرودص و دورو هک ییالاک تسا هدمآ مه نیا فیرعت رد .دشابیم قلطم و هدوبن یدیق هب دیقم عونمم یاهالاک قاچاق دروم رد نکیل ؛تسا

تیحالص و درادن دیق ،تسا قلطم عونمم یاهالاک قاچاق .تسا هدش رکذ مه یدراوم یلیثمت روط هب نآ قیداصم زا و دشابیم عونمم

ـ2 .لاصفنا و سبح تازاجم مزلتسم ـ1 :تسا هجو ود هب زرا و الاک قاچاق نکیل ؛دشابیم یمالسا بالقنا هاگداد و ارسداد اب نآ هب یگدیسر

هن و تسا زرا و الاک قاچاق هب طوبرم طقف دیق نیا هک تسا لیلد نیا تسا هدش نایب هک »ریاس« ترابع نیا هنیرق هب .اهتازاجم ریاس

یمومع یاههاگداد لیکشت نوناق زا 5 هدام و 1392 بوصم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق زا 44 هدام هب هجوت اب لاحیایلع .عونمم یاهالاک

دشابیم قبطنم نوناق اب هک روشک یلاع ناوید مهدراهچ و مهدزای بعش زا هرداص ءارآ بناجنیا رظن هب 1373/ 4/ 15 بوصم بالقنا و

روکذم هدام رد ریخا دیق مدقتعم روشک یلاع ناوید متفه و یس هبعش مرتحم تاضق هب مارتحا ظفح اب و دشابیم دییأت لباق و هدوب حیحص

.دوشیمن عونمم یاهالاک قاچاق لماش

روشک یلاع ناوید یمومع تأیه 1393/ 9/ 4 ـ 736 هرامش هیور تدحو یأر :د

لاصفنا ای و سبح مزلتسم« ترابع ،یمالسا یاروش سلجم 1392/ 10/ 3 بوصم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق 44 هدام رد هکنیا هب رظن

تیحالص رد نآ هب یگدیسر و بوسحم فلخت زرا و الاک قاچاق یاههدنورپ ریاس( :ترابع نیا اب نآ دعب هلمج هنیرق هب »یتلود تامدخ زا

یاهالاک قاچاق هزب هب یگدیسر نیاربانب ،تسا عونمم یاهالاک قاچاق زا فرصنم و زرا و الاک قاچاق هب فوطعم )تسا یتموکح تاریزعت نامزاس

یتلود تامدخ زا لاصفنا ای و سبح مزلتسم زرا و الاک قاچاق هزب و یاهفرح و هتفای نامزاس زرا و الاک قاچاق هزب هب یگدیسر دننامه عونمم

هب دراد قابطنا رظن نیا اب هک روشک یلاع ناوید مهدراهچ و مهدزای بعش ءارآ ساسا نیارب ؛تسا بالقنا هاگداد و ارسداد تیحالص ردً اقلطم

رد یرفیک روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسردادنییآ نوناق 270 هدام قبط یأر نیا .ددرگیم صیخشت ینوناق و حیحص ءارآ تیرثکا

.تسا عابتالامزال اههاگداد و روشک یلاع ناوید بعش یارب هباشم دراوم

روشک یلاع ناوید یمومع تأیه
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