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١۴٠١ نيدرورف ٢۵،هبنشجنپ

٢٢۴۴٩ هرامش تشه و داتفه لاس

زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق حالصا نوناق

٢۶٢٠/١/١۴٠١ـ٢٣٠٧/١١هرامش

یسيئر ميهارباديس رتکد یاقآ بانج نيملسملاو مالسالاتجح

ناریا یمالسا یروهمج مرتحم تسایر

 یروهمج یساسا نوناق )١٢٣( موس و تسيب و دصکی لصا یارجا رد ،٢٩/۶/١٣٩۴ خروم ٨٣۶۶٨/۵٠۴۴۶ هرامش همان هب فطع
رد بیوصت اب ،دوب هدش میدقت یمالسا یاروش سلجم هب هحیال ناونع اب هک زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق حالصا نوناق ناریا یمالسا

.دوشیم غالبا تسويپهب ،نابهگن مرتحم یاروش ديیأت و ١٠/١١/١۴٠٠ خروم هبنشکی زور ینلع هسلج

فابيلاق رقابدمحم ـ یمالسا یاروش سلجم سيئر

٨۵٨٠٢٣/١/١۴٠١هرامش

)زرا و الاک قاچاق اب هزرابم یزکرم داتس( یروهمج تسایر داهن

ییاراد و یداصتقا روما ترازو

تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

یرتسگداد ترازو ـ روشک ترازو

و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق حالصا نوناق« تسويپ هب ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق موس و تسيب و دصکی لصا یارجا رد
هب ٧/١٢/١۴٠٠ خیرات رد و بیوصت یمالسا یاروش سلجم دصراهچ و رازهکی هام نمهب مهد خروم هبنشکی زور ینلع هسلج رد هک »زرا
غالبا ارجا تهج ،دیدرگ لصاو یمالسا یاروش سلجم ٢٠/١/١۴٠١ خروم ٢۶ـ٢٣٠٧/١١ هرامش همان یط و هديسر نابهگن یاروش ديیأت
.ددرگیم

یسيئر ميهارباديس ـ روهمج سيئر

زرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق حالصا نوناق

:دوشیم قاحلا ٣/١٠/١٣٩٢ بوصمزرا و الاک قاچاق اب هزرابم نوناق )١( هدام »ج« دنب هب هرصبت ناونع هب ریز نتم ـ١هدام

و تايضتقم هب انب ینوناق عجارم ریاس ای ناریزو تأيه تابوصم ساسا رب ،نوناق یئاطعا تيحالص بجوم هب ییالاک هاگره ـ هرصبت
رثکادح ،هطوبرم تافلخت و مئارج تازاجم دروم بسح و تسا طورشم زاجم یالاک مکح رد ،دوش عونمم نآ دورو ای رودص ،صاخ طیارش
.تسا طورشم زاجم یالاک هب طوبرم تازاجم

.دوشیم فذح »و لقن و لمح هنیزه« ترابع ،نوناق )١( هدام »خ« دنب رد ـ٢ هدام

:دوشیم قاحلا نآ هب هرصبت هس و حالصا ریز حرشهب نوناق )١( هدام »ز« دنب ـ٣هدام

هلومحم اب تايصوصخ ریاس ای نزو ،دادعت ،سنج ،عون ثيح زا هدشرکذ یالاک تايصوصخ نآ رد هک تسا یدانسا :عقاو فالخ دانسا ـ ز
.دشاب یلعج ای و دیامنن قيبطت همانراهظا رد جردنم یالاک ای )یدنس ای یکیزيف زا معا(هفوشکم

قاچاق ،نآ یدعب تاحالصا و ٢٢/٨/١٣٩٠ بوصم یکرمگ روما نوناق )١١٣( هدام »ح« و »ج« یاهدنب رد هک یدراوم رب هوالع ـ١هرصبت
ای نزو ای دادعت ليبق زا الاک دحاو رد )%١۵(دصردهدزناپ زا شيب نازيم هب عونمه ای مانمه یفاضا یالاک هنوگره دوجو ،دوشیم بوسحم
الاک هکيتروص رد ،صيخرت زا لبق نآ زا رتمک ای )%١۵(دصردهدزناپ تریاغم .دوشیم بوسحم قاچاق زين هدشراهظا یالاک هارمه مجح
هدام رد ررقم یارجا تنامض رثکادح لومشم دروم بسح ،دوشن بوسحم قاچاق رگید نيناوق ای نوناق نیا بجوم هب و هدوبن عونمم
.تسا نآ یدعب تاحالصا و ٢٢/٨/١٣٩٠ بوصم یکرمگ روما نوناق )١١٠( هدام ای )١٠٨(
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هنوگره و تسا صيخرت زا لبق تریاغم فشک صوصخردً افرص »ز« دنب )١( هرصبت عوضوم )%١۵( دصرد هدزناپ ات تریاغم نازيم ـ٢هرصبت
.دوشيم بوسحم قاچاق هدشجراخ ای صيخرت یالاک صوصخرد نازيم ره هب تریاغم

دعب هچ و لبق هچ ،سنج ای نزو ای دادعت ليبق زا ،وحن رههب تریاغم هنوگره ،مانمه ريغ ای عونمه ريغ یفاضا یالاک صوصخرد ـ٣هرصبت
نازيم هب هفوشکم هلومحم هک تسا نآ زا معا ،یکرمگ روما نوناق و نوناق نیا رد یفاضا یالاک .دوشیم بوسحم قاچاق ،صيخرت زا
.دشابن ای دشاب همانراهظا رد جردنم یالاک دحاو

هناورپ« ترابع زا دعب نينچمه و »یکينورتکلا هیديیأت ای« ترابع ،»لصا« هملک زا دعب نوناق )١( هدام »ژ« دنب رد ـ۴هدام
هک )ژاساپ ود هنراک(هيلقن لیاسو یکرمگ روبع هچرتفد و )ريت هنراک(یللملانيب یاهداج لقن و لمح هچرتفد« ترابع ،»)ژاتوباک(یربنارک
.دوشيم هفاضا »،دنشاب هديسر کرمگ ديیأت هب

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )١( هدام »ش« دنب ـ ۵هدام

و دشاب هدشن ای هدش بيقعت هبترم ره رد هکنیا زا معا ،دوش قاچاق بکترم راب هس زا شيب هک تسا یصخش :یاهفرح یچقاچاق ـ ش
.دشاب لایر)١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( نويليم دصکی زاشيب هبترم ره رد قاچاق زرا ای الاک شزرا

.دوشیم هفاضا »نآ یدعب تاحالصا و« ترابع »٢٢/٨/١٣٩٠ بوصم یکرمگ روما نوناق« ترابع زا دعب نوناق )٢( هدام ردص رد ـ ۶هدام

و عونمم تروص رد ررقم تلهم رد« ترابع نیزگیاج »یکرمگ روما نوناق رد ررقم بيترت هب« ترابع نوناق )٢( هدام »فلا« دنب رد ـ٧هدام
:دوشیم قاحلا نآ هب ریز حرشهب هرصبت کی و دوشیم »الاک نآ یعطق تارداص ندوب طورشم ای

و ییاراد و یداصتقا روما ترازو داهنشيپ اب ،تسين یدمع الاک دورو مدع هک یدراوم و )روژام سروف( هیرهق هوق دراوم قیداصم ـ هرصبت
.دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب نوناق نیا ندشءارجالامزال خیرات زا هامهس فرظ

.دوشیم هفاضا »یجراخ و یلخاد روبع هیور زا معا« ترابع ،»یروبع یاههلومحم« ترابع زا دعب ،نوناق )٢( هدام »ب« دنب رد ـ ٨هدام

:دوشیم قاحلا نآ هب هرصبت کی و حالصا ریز حرشهب نوناق )٢( هدام »پ« دنب ـ٩هدام

ای یضقنم ای لطاب یاهزوجم ای و یلعج دانسا ای اهزوجم هئارا اب یکرمگ نکاما زا الاک جورخ ای صيخرت ای و کرمگ هب الاک راهظا ـ پ
بلقت ای و ینابت قیرط زا هدشليصحت ای ريغ هب قلعتم ای عقاو فالخ ای یرارکت

:تسا ریز حرش هب دنب نیا رد روکذم یاهزوجم زا روظنم ـ هرصبت

؛دشاب هدش تبث ای و مالعا قیرط ره هب نآ تفایرد ناکما مدع ای رابتعا مدع ای نالطب ،ليلد ره هب هک یزوجم :لطاب زوجم ـ١

؛دشاب هديسر مامتا هب نآ رابتعا نامز هک یزوجم :یضقنم زوجم ـ٢

‐يم بوسحم یرارکت هدشکلهتسم نازيم هب ،نيعم فقس یاراد یاهزوجم .دشاب هدش هدافتسا نآ زاً البق هک یزوجم :یرارکت زوجم ـ٣
؛دنوش

؛دشابن قبطنم عقاو اب نآ تاجردنم هک یزوجم :عقاو فالخ زوجم ـ ۴

.دشاب یو هدنیامن و حلاص صخش زا ريغ ،هدننکهئارا و هدش رداص یصخش تيحالص رابتعا هب هک یزوجم :ريغ هب قلعتم زوجم ـ ۵

یاهنایار هنخر ،زوجم ینوناقريغ رودص یارب ذوفن لامعا ای هوشر تخادرپ اب هک یزوجم :بلقت ای و ینابت قیرط زا هدشليصحت زوجم ـ ۶
.دشاب هدش ليصحت اهنیا ریاظن ای زاجمريغ یسرتسد ،اههناماس رد هداد هنابلقتم ندرک دراو ،)که(

هفاضا »روشک طاقن ریاس و یتعنص ـ یراجت دازآ قطانم زا معا ،روشک لخاد هب« ترابع ،نوناق )٢( هدام »ث« دنب یاهتنا هب ـ١٠هدام
.دوشیم

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )٢( هدام »ح« دنب ـ١١هدام

تافیرشت تیاعر نودب یزرم ناتسا زا یزرم تالدابم یهدناماس نوناق تاليهست لومشم هدشعيمجت یتادراو یاهالاک جورخ ـ ح
یرفاسم یاهالاک یراجت عيمجت ای اهالاک نیا یراجت عيمجت ای ینوناق

:دوشیم قاحلا نوناق هب ریز حرشهب )ررکم٢( هدام ناونعهب هدام کی و فذح نوناق )٢( هدام »خ« دنب ـ١٢هدام

:دوشیم بوسحم زرا قاچاق ریز دراوم ـ ررکم ٢هدام

نييعت رابتعا و لوپ یاروش طسوت ینوناق تارايتخا دودح رد هک طوبرم طباوض تیاعر نودب ،روشک زا زرا جورخ ای روشک هب زرا دورو ـ فلا
.دوشيم

‐يم نييعت رابتعا و لوپ یاروش طسوت ینوناق تارايتخا دودح رد هک طوبرم طباوض تیاعر نودب روشک زا زرا جورخ هب مادقا هنوگره ـ ب
.دوش

،هلماعم نيفرط زا یکی لقادح هکنآ رگم ،حلص ای هضواعم ،هلاوح ،شورف ،دیرخ ريظن ناونع ره تحت ،روشک رد یزرا هلماعم ماجنا ـ پ
ماجنا نامز رد هک تسا یدراوم لماش دنب نیا مکح .دشاب یزکرم کناب زا زوجم یاراد یرابتعا و یلام هسسؤم ای کناب ،زاجم یفارص
.دنشاب روشک رد نيفرط زا یکی لقادح ،هلماعم

و ناگدننکرداص و ناگدننکدراو ريظن یصاخشا طسوت کناب نیا هدشنييعت طباوض دودح رد و یزکرم کناب زوجم اب هک یتالماعم
.تسا جراخ هدام نیا »ت« دنب و دنب نیا لومش زا ،دريگیم تروص ییالاک یاهسروب رد نارگهلماعم

زرا لیوحت هب رجنم یلو هدش لوکوم هدنیآ یاهزور ای زور هب نآ یازاهبام و زرا لیوحت هک نآ ريغ ای یفارص طسوت زرا هلماعم هنوگره ـ ت
.تسا هدوب زرا تميق توافت هیوست اهنت نيفرط دصق و تسا هتشادن دوجو زرا لیوحت دصق ادتبا زا ای دوشیمن

کناب زا یفارص تايلمع ماجنا زوجم نتشاد نودب ،روشک زا جراخ صاخشا یارب روشک لخاد رد یزرا تامدخ یرازگراک ماجنا ـ ث
.یزکرم
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.دیامنیم تفایرد روشک رد ار هدشهلماعم زرا یازاهبام هک تسا یصخش ،رازگراک ـ هرصبت

طسوت هناماس نیا رد روکذم تالماعم هب طوبرم تاعالطا عقاو فالخ ای صقان تبث ای یزرا هناماس رد یزرا تالماعم تبث مدع ـ ج
یزکرم کناب زا زوجم یاراد یرابتعا ـ یلام هسسؤم ای کناب ،یفارص

کناب ،یفارص طسوت یرتشم هب صقان تاعالطا یاراد ای عقاو فالخ دیرخ باسحتروص هئارا ای ربتعم دیرخ باسحتروص هئارا مدع ـ چ
یزکرم کناب زا زوجم یاراد یرابتعا ـ یلام هسسؤم ای

یلام هسسؤم ای کناب ،یفارص زا ريغ یصاخشا طسوت دورو زوجم دقاف ای ربتعم دیرخ باسحتروص دقاف زرا یرادهگن ای لمح ،هضرع ـ ح
زرا ناکلام .تسا جراخ دنب نیا لومش زا یزکرم کناب طسوت ینييعت فقس ات روشک هب زرا دورو .یزکرم کناب زا زوجم یاراد یرابتعا ـ
زا یمالعا یرادهگن و لمح لباق زرا تيفاعم نازيم رب دازام و دناهتشاد رايتخا رد نوناق نیا ندشءارجالامزال زا لبق هک ییاهزرا صوصخرد

رد تاعالطا تبث هب تبسن هام هس فرظ دنفلکم ،تسا هدام نیا )٢(هرصبت عوضوم ربتعم باسحتروص دقاف و یزکرم کناب یوس
.دننک مادقا هدام نیا )٣(هرصبت رد روکذم هناماس

صخش هب مئاق یفارص زوجم .تسا هدومن ذخأ یفارص تايلمع ماجنا زوجم یزکرم کناب زا هک تسا یقوقح صخش ،یفارص ـ١هرصبت
.تسين ريغ هب ليکوت ای یراذگاو لباق یقیرط چيه هب و تسا یفارص یقوقح

نامز و نازيم ،هلماعم نيفرط ،یريگيپ هسانش ريظن یتاعالطا یواح یزرا هناماس ديسر ،ربتعم دیرخ باسحتروص زا روظنم ـ٢هرصبت
.دشابیم نآ هميمض زين هلماعم عوضوم یاهزرا لسلسم هرامش هک تسا هلماعم ماجنا

و اهکناب ،اهیفارص طخرب و رمتسم یسرتسد نوناق ندش ءارجالامزال زا سپ هام هس رثکادح تسا فلکم یزکرم کناب ـ٣هرصبت
مهارف هدام نیا )٢( هرصبت رد جردنم تاعالطا ندرکدراو تيلباق اب تالماعم تبث تهج ار یزرا هناماس هب یرابتعا ـ یلام تاسسؤم
.دیامن

،یلم تينما یلاع یاروش تاظحالم تیاعر اب نوناق نیا ندش ءارجالامزال خیرات زا هامهس فرظ تسا فلکم یزکرم کناب ـ۴هرصبت
هاگرد و روشک یمسر همانزور رد زرا جورخ و دورو زاجم یاهريسم و ینوناق تافیرشت و زاجم یاهیفارص تسرهف راشتنا هب تبسن
.دسرب مومع عالطا هبً اروف روبزم قرط زا یزکرم کناب طسوت دیاب زين یدعب تارييغت هنوگره .دیامن مادقا یزکرم کناب یتنرتنیا

و هدوب هنامرجم فصو دقاف و تسا هدرک نييعت ینوناق تارايتخا دودح رد رابتعا و لوپ یاروش هک یزرا طباوض ریاس زا فلخت ـ ۵هرصبت
و نئارق هب دانتسا اب حالصیذ عجارم رد دمع و ملع زارحا طرش هب تسا هدشن رکذ نآ یارب یئارجا تنامض نيناوق ریاس ای نوناق نیا رد
عوضوم یاهتيمورحم زا دروم دنچ ای ود و فلخت عوضوم مراهچکی لداعم یدقن همیرج هب بکترم و بوسحم فلخت ًافرص ،دوجوم تاراما
یاروش ینييعت طباوض تیاعر نودب ،ناریا جیار هجو ندرک جراخ هب مادقا ای و ندرک جراخ ،ندرک دراو .دوشيم موکحم نوناق نیا )۶٩( هدام
و نئارق هب دانتسا اب حالصیذ عجارم رد دمع و ملع زارحا طرش هب ،تسا هدش نييعت اروش نیا ینوناق تارايتخا دودح رد هک رابتعا و لوپ
.دوشيم ريخا فلخت همیرج لومشم زين ،دوجوم تاراما

کناب هب ار اهزرا ریاس هب نآ یزرا لداعم ای یکرمگ هناورپ رد جردنم زرا دنفظوم روشک زا جراخ هب الاک ناگدننکرداص هيلکـ ۶هرصبت
تخادرپزاب ای دوخ یالاک تادراو زرا نيمأت تهج ای مادقا صاخشا ریاس هب نآ شورف هب تبسن یزکرم کناب ديیأت اب ای و دنشورفب یزکرم
عوضوم مجنپکی لداعم یدقن همیرج هب ،فلخت عوضوم دهعت یافیا هب مازلا رب هوالع فلختم .دنیامن هدافتسا یزرا تاليهست یهدب
نامز زا هامهس فرظ دهعت یافیا مدع تروص رد .دوشیم موکحم نوناق نیا )۶٩( هدام عوضوم یاهتيمورحم زا دروم دنچ ای ود و فلخت
هدوزفا بکترم یدقن همیرج هب ،مکح رودص نامز رد یزکرم کناب یمالعا خرن نیرتالاب ساسا رب دهعت شزرا لداعم ،یعطق مکحغالبا
ریاس هب نآ لداعم ای وروی )٣.٠٠٠.٠٠٠( نويليم هس زا رتشيب فلخت عوضوم شزرا هک یدراوم ردً افرص هرصبت نیا عوضوم فلخت .دوشیم
مدع هک یتروص رد .دريگ رارق نوناق نیا عوضوم یاهفرحو هتفاینامزاس نیوانع لومشم ،طوبرم طیارش ققحت اب دناوتیم ،دشاب اهزرا
و ینيبشيپ لباقريغ یجراخ هثداح( هرهاق هوق تلعهب یگديسر عجرم صيخشت اب )٧( و )۵( یاههرصبت و هرصبت نیا عوضوم دهعت عفر
.دوشیمن لامعا اههرصبت نیا عوضوم تيموکحم ،دشاب )عفد لباقريغ

،هامهس رثکادح ات نآ دیدمت طیارش و تسين لاسکی زا شيب هک دهعت عفر تلهم ليبق زا یدراوم لماش هرصبت نیا یئارجا هماننيیآ
نوناق )۶۵( هدام عوضوم یالاک تيفاعم و لاس رد اهزرا ریاس هب نآ لداعم ای وروی )٣٠.٠٠٠( رازهیس فقس ات تيفاعم لومشم دراوم
زا یبيکرت ای کی باختنا هوحن و یدنبتیولوا ،تسين تارداص یزرا شزرا )%۶٠( دصردتصش زا رتمک هک دهعت نازيم ،یکرمگ روما
فرظ و هيهت تراجت و ندعم ،تعنص ترازو یراکمه اب یزکرم کناب طسوت ،هرصبت نیا یئارجا یاههناماس نييعت و دهعت عفر یاهشور
یارب یتايلام یاهتيفاعم هيلک زا یرادروخرب ،تروص ره رد .دسریم ناریزو تأيه بیوصت هب نوناق نیا ندش ءارجالامزال خیرات زا هامکی
.تسا هرصبت نیا عوضوم دهعت یافیا نازيم بسانت هب یتارداص یاهقوشم و هزیاج هنوگره و تارداص زا لصاح یاهدمآرد

ندعم ،تعنص ترازو مالعا قبط یتفنريغ تارداص هنالاس شزرا هک ینامز زا دعب ِلاس یادتبا ات هرصبت نیا عوضوم یاهتیدودحم لامعا
.تسا ءارجا لباق ،دسرب روشک تادراو هنالاس شزرا ربارب )٨/١( مهد تشه زيمم کی زا شيب هب ،تراجت و

دص غلبم ات هک یتروص رد یتموکح تاریزعت نوناق )١٠(هدام عوضوم یزرا دهعت عفر مدع صوصخرد ـ٧هرصبت
هب زرا هداعا رب هوالع بکترم ،دشاب زرا تفایرد نامز رد یزکرم کناب یمالعا خرن نیرتالاب ساسارب لایر )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(درايليم
دهعت عفر مدع ای یرسک رباربود لداعم یدقن همیرج هب ،لاسکی ات هامشش زا یناگرزاب تيلاعف زا تيمورحم و هدشن دهعت عفر نازيم
دص لداعم یزرا دهعت عفر مدع غلبم هک یتروص رد .دوشيم موکحم ،زرا تفایرد نامز زا یزکرم کناب یمالعا خرن نیرتالاب ساسارب
رب هوالع بکترم ،دشاب زرا تفایرد نامز رد یزکرم کناب یمالعا خرن نیرتالاب ساسارب نآ زا شيب ای لایر )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( درايليم
نوناق )١٩(هدام عوضوم جنپ هجرد یریزعت سبح هب ،لاس هد ات کی زا یناگرزاب تيلاعف زا تيمورحم و هدشن دهعت عفر نازيم هب زرا هداعا
کناب یمالعا خرن نیرتالاب ساسارب دهعت عفر مدع ای یرسک رباربود لداعم نازيم هب یدقن یازج و ١/٢/١٣٩٢ بوصم یمالسا تازاجم
ای یلعج دانسا زا هدافتسا اب ،روظنم نیا هب مادقا هنوگره ای و یزرا دهعت عفر هک یتروص رد .دوشيم موکحم ،زرا تفایرد نامز زا یزکرم
یالاک رد تریاغم ای و کرمگ هب الاک رادقم ای دادعت رد یراهظاشيب ای و الاک یراهظا شزرا دوبشيب قیرط زا ای و دشاب عقاو فالخ
هب ،یناگرزاب تراک مئاد لاطبا و هدشندهعت عفر نازيم هب زرا هداعا رب هوالع بکترم ،دشاب دهعت عوضوم یالاک اب هفوشکم ای هدشراهظا

دهعت عفر مدع ای یرسک ربارب هس لداعم نازيم هب یدقن یازج و یمالسا تازاجم نوناق )١٩(هدام عوضوم راهچ هجرد یریزعت سبح
نیا لومش یارب کالم ،دهعت عفر مدع ددعت دراوم رد .دوشيم موکحم ،زرا تفایرد نامز زا یزکرم کناب یمالعا خرن نیرتالاب ساسارب
.تسين بکترم ندش بوسحم یاهفرح زا عنام مرج ددعت و تسا غلابم عمج هرصبت

هدومن هدافتسا »دوخ یالاک تادراو زرا نيمأت« شور زا ای و هدرک تفایرد ار هدام نیا )۶( هرصبت عوضوم زرا ،الاک تادراو تهج هک یصخش
.دشابيم هرصبت نیا ماکحا لومشم زين تسا

هب نآ یاههرصبت و هدام نیا لومش زا ار یقیداصم و دراوم روشک حلاصم ای ترورض بسح دناوتيم ،یلم تينما یلاعیاروش ـ ٨هرصبت
.دیامن ینثتسم مئاد ای تقوم تروص
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هب ریز حرش هب )٣( هرصبت ناونع هب هرصبت کی و حالصا )٢( هرصبت هب نآ )٣( هرصبت هرامش و فذح نوناق )٧( هدام )٢( هرصبت ـ١٣هدام
:دوشیم قاحلا هدام نیا

یلاعیاروش ای روشک تينما یاروش صيخشت هب هک یدراوم رد زج یزرا فراصم و عبانم تیریدم و زرا قاچاق اب هلباقم روظنمهب ـ٣هرصبت
و شرافس تبث زا سپ ار دوخ یتادراو یالاک زرا أشنم دنفظوم الاک ناگدننکدراو هيلک ،دیامن ءاضتقا روشک حلاصم ای ترورض یلم تينما
أشنم تاعالطا تفایرد زا سپ تسا فظوم یزکرم کناب .دنیامن راهظا نوناق نیا )۶( هدام »فلا« دنب عوضوم هناماس رد ،صيخرت زا لبق
هب تبسن تعاس راهچ و تسيب فرظ رثکادح یروف زاين دروم ای لاعتشالاعیرس ،داسفلاعیرس یاهالاک صوصخ رد و هلصافالب ،زرا
تبث زوجم .دهد صاصتخا روکذم تاعالطا هب ربتعم یريگهر هسانش ،یزاربا تاعالطا تحص تروص رد و هدومن مادقا نآ یسررب

یارجا زا عنام هدام نیا مکح .تسين کرمگرد صيخرت تهج دانتسا لباق هرصبت نیا عوضوم یريگهر هسانش تفایرد زا لبق ات شرافس
.تسين یکرمگ روما نوناق )۴٢( هدام تاررقم

قاحلا نآ هب )٣( و )٢( یاههرصبت ناونع هب هرصبت ود و ءاقبا )١( هرصبت ناونعهب نآ هرصبت و حالصا ریز حرشهب نوناق )٣( هدام ـ١۴هدام
:دوشیم

نیا رد تراظن و یگنهامه ،یزیرهمانرب و زرا و الاک قاچاق اب هزرابم و یريگشيپ ،یئارجا روما هزوح رد یراذگتسايس روظنمهب ـ٣هدام
،هجراخ روما ،روشک ،ییاراد و یداصتقا روما ،تاعالطا ،یرتسگداد ناریزو زا لکشتم زرا و الاک قاچاق اب هزرابم یزکرم داتس ،دراوم
و یرگشدرگ ،یگنهرف ثاريم ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ،تفن ،یزرواشکداهج ،یزاسرهش و هار ،تراجت و ندعم ،تعنص
و یئاضق و یداصتقا یاهنويسيمک وضع ناگدنیامن زا رفن ود و نانآ طبریذ نانواعم ای تاعالطا یروانف و تاطابترا و یتسد عیانص
لاوما شورف و یروآعمج ،یتموکح تاریزعت یاهنامزاس یاسؤر و رظان ناونع هب سلجم باختنا هب یمالسا یاروش سلجم یقوقح
هاپس تاعالطا نامزاس سيئر ،حلسم یاهورين لک داتس سيئر ،روشک لک یسرزاب ،ناریا یمالسا یروهمج یاميس و ادص ،یکيلمت
یروهمج کرمگ و یزکرم هميب ،یزکرم کناب لک یاسؤر ،ناریا یمالسا یروهمج یماظتنا لک هدنامرف ،یمالسا بالقنا نارادساپ
و یناگرزاب قاتا سيئر ،روشک هجدوب و همانرب نامزاس سيئر ،ناریا رامآ زکرم سيئر ،ناریا درادناتسا یلم نامزاس سيئر ،ناریا یمالسا

رايتخالامات هدنیامن و روشک لک ناتسداد ،ناریا یزکرم نواعت قاتا سيئر ،ناریا فانصا قاتا سيئر ،ناریا یزرواشک و نداعم و عیانص
رد روهمج سيئر یاضما زا سپ داتس نیا تابوصم .ددرگيم ليکشت یو هژیو هدنیامن ای روهمجسيئر تسایر اب هيئاضق هوق سيئر
ناریا یمالسا یروهمج یماظتنا یهدنامرف و یئارجا یاههاگتسد یمامت یارب هدام نیا رد داتس فیاظو اب طبترم تاعوضوم
.تسا ءارجالامزال

یاميس و ادص نامزاس و یماظن یاهورين ،هيئاضقهوق هلمج زا زرا و الاک قاچاق اب هزرابم و یريگشيپ رما اب طبترم یاههاگتسد ریاس
.دنشابیم داتس اب یراکمه هب فظوم یربهر نذإ اب ناریا یمالسا یروهمج

،لعف کرت ای لعف زا معا یراتفر ره اب ،دنشاب هک یماقم و هبتر ره رد یمومع ای و یتلود نیرومأم ای نيمدختسم ،نيلوؤسم زا کیره
هک داتس تابوصم زا ،یئزج ای یلک تروصهب قیرط نیا زا و دنیامن هفيظو ماجنا رد لامها ای و دنیامن هدافتساءوس دوخ ماقم زا هچنانچ
رد ناریزو تأيه تابوصم ای نوناق نیا رد ررقم ماکحا ای فیاظو زا ای و تسا هديسر بیوصت هب طباوض و تاررقم ،نيناوق بوچراهچ رد
نيناوق ریاس ای نوناق نیا رد هک یتروص رد ،دنیامن فاکنتسا ای فلخت روکذم دراوم زا کی ره یدنبنامز زا ای و نوناق نیا یارجا یاتسار
تروص رد .دنوشیم موکحم یمومع و یتلود تامدخ زا تقوم لاصفنا لاسجنپ ات کی هب ،دشاب هدشن نييعت یرتدیدش تازاجم
نداد تیولوا و روکذم یاههناماس قیرط زا هطوبرم فیاظو ماجنا هب فظوم اههاگتسد یمامت ،نوناق نیا عوضوم یاههناماس یزادناهار
نیا ماجنا ،یزادناهار زا سپ و دنتسه اههناماس نیا قیرط زا تيلاعف و لاصتا ،یرادربهرهب تهج مزال تخاسریز داجیا یارب هجدوب فرص
اههناماس یارب هدش فیرعت یازجا مامت ندش یئارجا و ليمکت هب طونم و تسا یروف هدشیزادناهار یاهتمسق هب تبسن فيلاکت
.دنتسه هدام نیا عوضوم مکح لومشم یساسا نوناق )١٧٠( مداتفه و دصکی لصا تیاعر اب زين هدننکیگديسر عجارم .دشابیمن

و ینامزاس راتخاس زين و تاسلج هرادا و ليکشت هوحن و داتس تاسلج رد ميمصت ذاختا و تيمسر باصن هب طوبرم هماننيیآ ـ٢هرصبت
نیا ندشءارجالامزال خیرات زا هامهس فرظ و دوشیم هيهت داتس طسوت ،داتس هناخريبد یليصفت فیاظو حرش و یلام و یرادا تاليکشت
.دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب نوناق

رابکی هامود ره لقادح ،دوشیم بوصنم نوناق نیا ندش ءارجالامزال خیرات زا هامکی فرظ هک یو هژیو هدنیامن ای روهمج سيئر ـ٣هرصبت
.دشابیم داتس تاسلج یرازگرب هب فلکم

)٢( هرصبتعوضوم هماننيیآ رد ررقم تابيترت تیاعر و هسلج سيئر ناونع هب یو هژیو هدنیامن ای و روهمجسيئر روضح اب داتس تاسلج
.دباییم تيمسر هدام نیا

.دوشیم لقتنم نوناق )۵( هدام زا لبق هب »قاچاق زا یريگشيپ ـ مود لصف« ناونع و فذح نآ یاههرصبت و نوناق )۴( هدام ـ١۵هدام

.دوشیم فذح »)١١( هدام »ب« دنب« ترابع ،نوناق )۵( هدام )۴( هرصبت رد ـ١۶هدام

:دوشیم قاحلا ریز حرشهب نوناق هب )١ررکم ۶(هدام ناونعهب هدام کی ـ١٧هدام

رد روکذم تاررقم ريظن تراجت یاهدنیآرف رد یراجت تاررقم غالبا روظنم هب تسا فظوم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ـ١ررکم ۶هدام
،داجیا ،نوناق نیا ندش ءارجالامزال خیرات زا هامهس فرظ ار »یراجت تاررقم هناماس« ،نآ میامض و تادراو و تارداص تاررقم هماننيیآ
یکينورتکلا تروص هب تعاس راهچ و تسيب فرظ رثکادح ار یراجت تاررقم نیرخآ تسا فظوم ترازو نیا .دیامن یرادربهرهب و یزادناهار
تراجت هعسوت یاهنامزاس هلمج زا دنراد هدهع رب ار نآ رب تراظن ای یراجت تاررقم لامعا تيلوؤسم هک ییاههاگتسد هيلک هب طخرب و
یاهناماس تروص هب ار روکذم تاررقم ،غالبا ضحم هب دنفظوم روبزم یاههاگتسد و دیامن غالبا ناریا یمالسا یروهمج کرمگ و ناریا
.دنیامن لامعا

قیرط هب مدرم مومع هب یناسرعالطا تهج تقو عرسا رد ار روکذم یراجت تاررقم تسا فلکم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ـ١هرصبت
.دیامن رشتنم یضتقم

راشتنا و هناماس نیا رد غالبا هب طونم یراجت تاررقم ندش ءارجالامزال ،هدام نیا عوضوم هناماس زا یرادربهرهب زا سپ ـ٢هرصبت
جراخ نآ یاههرصبت و هدام نیا لومش زا یعرش تاررقم .تسا یندم نوناق طباوض تیاعر هب طونم نيناوق دروم رد و تسا نآ یمومع
‐هرهب ناکما ندش مهارف تروص رد .تسين هناماس رد جرد هب طونم ،یراجت لئاسم هب طوبرم یعرش تاررقم ندوب ءارجالامزال و تسا
مالعا روشک یمسر همانزور قیرط زا ار ناکما نیا بتارم تسا فظوم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ،هدام نیا عوضوم هناماس زا یرادرب
.دنک

:دوشیم قاحلا نوناق هب ریز حرشهب )٢ررکم ۶(هدام ناونعهب هدام کی ـ١٨هدام
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نیا ندش ءارجالامزال زا هامود فرظ طبریذ یئارجا یاههاگتسد یراکمه اب تسا فظوم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ـ٢ررکم ۶هدام
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هيلک یارب ار رابنا هلاوح و رابنا ضبق رودص ناکما ،الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا عماج هناماس قیرط زا ،نوناق
،هدنهدلیوحت ،یرادهگن لحم ،الاک کلام ،الاک یفيک و یمک تاعالطا ليبق زا یتاعالطا نمضتم روبزم دانسا هک یوحنهب ؛دیامن مهارف
رابنا هلاوح و رابنا ضبق نودب اهنآ زا الاک جورخ و الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هب الاک دورو .دنشاب دنس رودص نامز و خیرات و هدنريگلیوحت
مراهچکی لداعم ای لایر )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( نويليم دصکی نازيمهب یدقن همیرج هب هدننکیرادهگن تيموکحم بجوتسم ،هدام نیا عوضوم
،اهنآ قیداصم نييعت هک یرورض یاهالاک یراجت ناگدننکیرادهگن هيلک .تسا ،دشاب رتشيب هک مادکره ،فلخت عوضوم یالاک شزرا
تبث هب مزلم ،دوشیم غالبا یراجت تاررقم هناماس قیرط زا و تسا رازاب ميظنت داتس ای زرا و الاک قاچاق اب هزرابم داتس صيخشتهب
هسانش هک ییاهالاک صوصخ رد .دنتسه هدام نیا عوضوم هلاوح و ضبق تفایرد و هئارا و روکذم هناماس رد الاک یرادهگن تاعالطا ینآ
یاهالاک تاعالطا ینآ تبث زا یدمع فاکنتسا .دوشیم ماجنا ساسا نیا رب تاعالطا تبث ،تسا هدش یئارجا اهنآ دروم رد الاک
زا سپ هامشش .تسا نوناق نیا )١٨( هدام )۴( هرصبت رد ررقم یاهارجا تنامض بجوتسم اهنآ هلاوح و ضبق تفایرد و هئارا و یرورض
رد یلم تينما یلاعیاروش هک یدراوم رد زج .تسا ربتعم هدام نیا عوضوم یکينورتکلا هلاوح و ضبق ًافرص ،نوناق نیا ندش ءارجالامزال
یروهمج کرمگ هلمج زا یئارجا یاههاگتسد و صاخشا هيلک ،دنکیم نييعت یتلود ای یصوصخشخب زا معا یصخش ره صوصخ
زا نوذأم یاهداهن و یتلودريغ یمومع یاهداهن و یکيلمت لاوما شورف و یروآعمج نامزاس ،یدرونایرد و ردانب نامزاس ،ناریا یمالسا

الاک جورخ یکينورتکلا هلاوح اهنت دنفلکم دوخ یاهدنیآرف رد و دنتسه هدام نیا تاررقم یارجا هب فظوم ،هلمظعم نذإ اب هيقفيلو یوس
زیراو لحم و هلاوح و ضبق رودص دزمراک .دنهد رارق کالم ار روکذم هناماس زا هدش مالعتسا رابنا ضبق و )الاک جورخ کجيب( رابنا زا

خیرات زا هامود فرظ ،دوشیم هنیزه روکذم هناماس لحم رد روشک لک یرادهنازخ هب زیراو زا سپ هک هدام نیا عوضوم یاههمیرج
.دسریم ناریزو تأيه بیوصت هب و دوشیم نييعت تراجت و ندعم ،تعنص ترازو طسوت نوناق نیا ندش ءارجالامزال

،بصن ،)یتناراگ( تنامض ،هميب ريظن تامدخ هنوگره یدمع هئارا ،دنکیم نييعت یلم تينما یلاعیاروش هک یدراوم رد زج ـ هرصبت
ای مرج عوقو هب ملع اب ،تسا هتفای باکترا اهنآ هب تبسن نوناق نیا عوضوم تافلخت ای و میارج هک ییاهالاک هب تاعطق نيمأت و ريمعت
،دشاب هدشن نييعت یرتدیدش یارجاتنامض نآ یارب نيناوق ریاس ای نوناق نیا رد هک یتروص رد و بوسحم فلخت ،هتفرگ تروص فلخت
.تسا فلخت عوضوم یالاک شزرا ربارب ود ات کی لداعم یدقن همیرج بجوتسم

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )١١( هدام »ب« دنب )٢(هرصبت ـ١٩هدام

داهنشيپ هب هک یاهماننيیآ قباطم و دوشیم ینيبشيپ یتاونس هجدوب رد هلاس ره دنب نیا عوضوم مکح یارجا یاههنیزه ـ٢هرصبت
.دسریم فرصم هب ،دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب و دوشیم هيهت یرتسگداد ترازو و داتس

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )١٨( هدام )١( هرصبت و »ت« دنب ـ٢٠هدام

یاهب ربارب راهچ ات ود ،زرا جورخ هب مادقا ای یجورخ زرا یدقن همیرج و نآ یلایر یاهب ربارب ود ات کی ،یدورو زرا یدقن همیرج :زرا ـ ت
یارب زرا هبساحم رايعم .ددرگیم ذخأ یدقن همیرج ناونعهب زرا یلایر یاهب لداعم اهنت و هدشن ماجنا زرا طبض دراوم ریاس رد و نآ یلایر
یلایر لداعم و زرا قاچاق عوقو لصا هک یتروص رد و تسا نوناق نیا )١(هدام »د«دنب عوضوم زرا یاهب ،نوناق نیا رد یلایر یاهب نييعت
عوضوم زرا لک یلایر لداعم نامه ،دشابن رودقم قاچاق عوضوم یاهزرا نازيم و عون کيکفت اما ،هدوب صخشم قاچاق عوضوم زرا لک
.تسا تازاجم نييعت یانبم قاچاق

هدام نیا رد ررقم یاهتازاجم لقادح هب الاک طبض رب هوالع بکترم و عونمم هدام نیا عوضوم قاچاق یالاک شورف ای هضرع ـ١هرصبت
ای و کمايپ ای امنرات ،یعامتجا هکبش ليبق زا یزاجم یاضف ای اههناسر قیرط زا قاچاق یالاک شورف ای هضرع هچنانچ .دوشیم موکحم
.دوشیم موکحم قاچاق یالاک شزرا ربارب ود هب الاک طبض رب هوالع بکترم ،دریذپ تروص نفلت

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نآ یاههرصبت و نوناق )٢٠( هدام ـ٢١هدام

هوالع و فيقوت ییاوه و ینيمز ،یبآ زا معا نوناق نیا )١٨( هدام عوضوم قاچاق زرا ای الاک لمح رد هدافتسا دروم هيلقن لیاسو ـ٢٠هدام
زا شيب هيلقن هليسو شزرا رگا .دوشیم هفاضا لماح یدقن همیرج هب هيلقن هليسو شزرا لداعم ،روکذم هدام رد ررقم یاهتازاجم رب
.دوشیم هفاضا لماح یدقن همیرج هب قاچاق زرا ای الاک شزرا لداعم ،هيلقن هليسو شزرا لداعم یاج هب ،دشاب قاچاق زرا ای الاک شزرا
هدش قاچاق زرا ای الاک لمح بکترم ًادماع و ًاملاع لماح و هدننار هک تسا یتروص رد ،نآ )٣(هرصبت و هدام نیا عوضوم تازاجم لامعا
.دشاب هتشاد ار نآ ماجنا اب تفلاخم ناکما نينچمه و دشاب

ار نوناق نیا عوضوم مکح دروم یدقن همیرج ،ماکحا یارجا هیراضحا غالبا خیرات زا زور هد فرظ هيلعٌموکحم هک یتروص رد ـ١هرصبت
.دوشیم درتسم کلام هب یقبام و تشادرب هيلقن هليسو شورف لحم زا یدقن همیرج و طبض هيلقن هليسو ،دزادرپن

زا ،دیامن عیدوت ار نوناق نیا یدقن یازج رثکادح لداعم یدقن هقيثو ،هدام نیا عوضوم یوردوخ فيقوت زا سپ مهتم هچنانچ ـ٢هرصبت
.دوشیم فيقوت عفر هيلقن هليسو

بکترم هقباس ليبق زا ینئارق زا و دشاب قاچاق زرا ای الاک لمح بکترم زا ريغ یصخش هب قلعتم ،هيلقن هليسو هک یتروص رد ـ٣هرصبت
کلام ای تسا هتفرگ رارق لماح رايتخا رد قاچاق زرا ای الاک لمح باکترا یارب هيلقن هليسو کلام عالطا و ملع اب دوش تباث یزاساج ای
یدقن همیرج و بوسحم لمح رد نواعم ناونعهب کلام ،دشاب هدرواين لمع هب هدنرادزاب مادقا ناکما نتشاد و عالطا و ملع زا سپ
.دوشیم هفاضا زين کلام یدقن همیرج هب هدام نیا عوضوم

نيع ،دشاب یراوتم قاچاق زرا ای الاک لمح باکترا ليلد هب نآ بحاص ای کلاملالوهجم ،بحاصالب هيلقن هليسو هکیتروصرد ـ۴هرصبت
یروآعمج نامزاس طسوت نوذأم داهن زا شورف زوجم ذخأ و یگنهامه اب ای و دوشيم لیوحت هيقفيلو یوس زا نوذأم داهن هب هيلقن هليسو
.دوشيم زیراو هيقف یلو یوس زا نوذأم داهن باسح هب نآ زا لصاح هوجو و دسریم شورف هب یکيلمت لاوما شورف و

.دوشیمن بوسحم هيلقن هليسو ءزج )رنيتناک(جنگراب ـ ۵هرصبت

هسلجتروص ميظنت زا سپ ،دناهتفرگ رارق هدافتسا دروم قاچاق زرا ای الاک لمح یارب هک رفاسم لماح یمومع هيلقن لیاسو هب ـ ۶هرصبت
هيلقن هليسو و دوشیم هداد ريسم همادا هزاجا ،هدننار و هيلقن هليسو کرادم ذخأ و قاچاق زرا ای و الاک فيقوت ،قاچاق فشک رب ینتبم
طسوت ،نوناق نیا ندش ءارجالامزال خیرات زا هامهس فرظ هرصبت نیا هب طوبرم لمعلاروتسد .دوشیم فيقوت دصقم هب نديسر زا سپ

.دوشیم غالبا و هيهت داتس

نينچمه و زاساج هيبعت ای عافترا شیازفا دننام قاچاق یالاک لمح ای الاک قاچاق تهج فراعتمان تروص هب هيلقن هليسو رييغت ـ٧هرصبت
ای دشاب قاچاق یالاک یوتحم ،یرادهگن ای و هدافتسا نامز رد هکنیا زا رظنفرص ،وحن ره هب روکذم هيلقن لیاسو یرادهگن ای و هدافتسا
هب لوا هبترم رد بکترم ،نآ رب هوالع .دوب دهاوخ یمالسا تازاجم نوناق )١٩( هدام عوضوم جنپ هجرد یدقن یازج بجوتسم ،دشابن
زا ريغ یصخش هب قلعتم هيلقن هليسو هک یتروص رد .دش دهاوخ موکحم هيلقن هليسو طبض هب ،رارکت تروص رد و هيلقن هليسو حالصا
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هب بکترم طسوت حالصا زا سپ هليسو ،دوش زارحا عالطا و ملع زا سپ یو هدنرادزاب مادقا ای و کلام عالطا و ملع مدع و هدوب بکترم
یدقن یازج هب نآ تميق لداعم ،کلام هب دادرتسا و هيلقن هليسو حالصا هب بکترم تيموکحم رب هوالع ،رارکت دراوم رد و درتسم کلام
اهنآ یارجا زا عنام و هدشعمج نيناوق ریاس ای نوناق نیا رد ررقم یاهتازاجم اب هرصبت نیا عوضوم یاهتازاجم .دوشیم هفاضا بکترم
.تسين

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )٢١( هدام ردص ـ٢٢هدام

لداعم فشاک هاگتسد هيلوا صيخشت ربارب ،نوناق نیا )١٨(هدام عوضوم هفوشکم زرا ای و قاچاق یالاک شزرا هک یتروص رد ـ٢١هدام
رد بتارم ،فاکنتسا تروص رد و دسریم مهتم یاضما هب فشک هسلجتروص رد ديق اب دشاب رتمک ای لایر)۵٠.٠٠٠.٠٠٠( نويليم هاجنپ

و دوشیم لیوحت یکيلمت لاوما شورف و یروآعمج نامزاس هب هسلجتروص هارمه هب و طبض الاک ،دروم بسح و ديق فشک هسلجتروص
.ددرگیم غالبا مهتم هب قاروا زا یتشونور و زیراو ناریا یمالسا یروهمج یزکرم کناب طسوت هدشصخشم باسح هب هفوشکم زرا

:دوشیم قاحلا ریز حرشهب نوناق هب )ررکم٢۵(هدام ناونعهب هدام کی ـ٢٣هدام

یلگنج ناتخرد زا لصاح لاغز ای مزيه ،بوچ ندرک جراخای و جورخ یارب مادقا ،یرادهگن ،شورف ،دیرخ ،هضرع ،لمح ـ ررکم٢۵ هدام
نودب ،یراجت دصقهب یهايگ و یروناج زا معا یعيبط عبانم تاعونصم ای اههدروآرف و تالوصحم ریاس دروم رد لامعا نیا باکترا وً اقلطم
رد روکذم دراوم رد زج ،هدافتسا دروم تاودا و تالآ و روبزم یاهالاک طبض رب هوالع بکترم و تسا عونمم حالصیذ عجرم زا هناورپ ليصحت
ماکحا و اهتازاجم لومشم تسا هدش ینيبشيپ نيناوق بجومهب یرتشيب تازاجم هک یدراوم ریاس و نوناق نیا )٢۶( و )٢۵( داوم
زا دشاب هتفرگ تروص نآ أشنم هب تبسن دمع و ملع نودب هدشرکذ مالقا دیرخ هچنانچ .دوشیم طورشم زاجم یالاک قاچاق یارب ررقم

.تسا جراخ هدام نیا لومش

زا یرادربهرهب و تظافح نوناق قبط هک هدام نیا عوضوم یاهالاک یرادهگن ای و شورف ای دیرخ ای هضرع ای رگید هطقن هب لاقتنا ـ١هرصبت
ای نانيشنلگنج ییاتسور زاجم فرصم یارب طبترم نيناوق ریاس ای یدعب تاقاحلا و تاحالصا اب ٢۵/۵/١٣۴۶ بوصم عتارم و اهلگنج
هدش هداد صاصتخا رگید ینوناق عجارم ریاس ای عتارم و اهلگنج نامزاس طسوت رگید زاجم فراصم تهج ای و لگنج رواجم یاههدکهد
رد ررقم تازاجم لقادح هب دروم بسح بکترم ،هدافتسا دروم تاودا و تالآ و اهالاک نیا طبض رب هوالع و هدش بوسحم قاچاق ،تسا
‐طيحم هب لاقتنا ای لگنج رواجم یاههدکهد ای نانيشنلگنج ییاتسور یصخش فرصم لماش روکذم مکح .دوشیم موکحم هدام نیا
.دوشيمن هباشم تيعضو یاراد رواجم یاه

.دوشیم راتفر نوناق نیا )٢٠( هدام قباطم ،قوف مالقا لماح هيلقن لیاسو صوصخ رد ـ٢هرصبت

نیا هيلوا شزرا تسرهف مالعا و هدام نیا عوضوم یاهالاک صوصخ رد نوناق نیا )۴٧( هدام عوضوم تامالعتسا هب خساپ عجرم ـ٣هرصبت
.تسا تسیز طيحم تظافح نامزاس ای یزرواشک داهج ترازو دروم بسح ،اهالاک

.دوشیمن لامعا نوناق نیا )٢١(هدام دافم ،نوناق نیا )٢٧( هدام و هدام نیا عوضوم تافلخت صوصخ رد ـ۴هرصبت

:دوشیم فذح »تخاس« هژاو ،هدام نیا )١( هرصبت رد و حالصا ریز حرش هب نوناق )٢٧( هدام نتم ـ٢۴هدام

یاههدروآرف و داوم ،اهنآ تاعطق و یکشزپ تازيهجت و تاموزلم ،اهلمکم ،وراد تارداص ای تادراو هب مادقا هک صخشره ـ٢٧هدام
تخاس هب تردابم ای و دیامن ینوناق تافیرشت ماجنا نودب روکذم مالقا هيلک هيلوا داوم ای و یتشادهب و یشیارآ ،ینديماشآ ،یکاروخ
عنام تازاجم نیا .دوشیم موکحم ریز حرشهب قاچاق یاهالاک تازاجم هب دیامن طوبرم تاررقم ای تافیرشت تیاعر نودب روکذم یاهالاک
و یملع تاقيقحت ماجنا تهج ديلوت ای و تارداص ،تادراو هب مادقا لماش هدام نیا مکح .تسين هدراو یاهتراسخ و هید تخادرپ زا
شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا مزال یاهزوجم ذخأ اب یشهوژپ ای و یشزومآ ،یملع تاسسؤم و اههاگشناد یهاگشیامزآ فراصم
.دوشيمن نآ فراعتم دودح رد یراجتريغ و یصخش فراصم لماش زين و نآ فراعتم دودح رد و یکشزپ

و یکشزپ تازيهجت و تاموزلم ،اهلمکم ،)کیژولويب( یتسیز یاههدروآرف ،ییوراد مالقا لماش هفوشکم یالاک هک یتروص رد ـ فلا
.دشابیم نوناق نیا )٢٢( هدام عوضوم عونمم یاهالاک قاچاق تازاجم لومشم بکترم لمع ،دشاب مالقا نیا هيلوا داوم ای و اهنآ تاعطق

روکذم مالقا هيلوا داوم ای و یتشادهب و یشیارآ ،ینديماشآ ،یکاروخ یاههدروآرف و داوم لماش هفوشکم یالاک هکیتروص رد ـ ب
و نامرد ،تشادهب ترازو و دنک مادقا روکذم یاهالاک یناسنا فرصم زوجم مالعتسا هب تبسن تسا فلکم هدننکیگديسر عجرم ،دشاب
یتشادهب یاهزوجم ذخأ هب قفوم روکذم هفوشکم یالاک هاگره .دهد خساپ مالعتسا نیا هب زور هد فرظ تسا فظوم یکشزپ شزومآ
ريغ رد و دوشیم نوناق نیا )١٨( هدام »ب« دنب رد جردنم تازاجم لومشم بکترم لمع ،ددرگ یناسنا فرصم صوصخ رد ینامرد و
قاچاق تازاجم لومشم و هدش هتخانش مدرم تمالس هب رضم ای و هتشذگفرصم خیرات ،دساف ،یبلقت یالاک ،هفوشکم یالاک تروصنیا
.دشابیم عونمم یاهالاک

:دوشیم قاحلا ریز حرشهب نوناق هب)٢ررکم ٣٣( و )١ررکم ٣٣( داوم ناونعهب هدام ود ـ٢۵هدام

مئارج تازاجم رب هوالع ،دیامن یروص تارداص رب تلالد هک دنک یدانسا زا یرادربهرهب ای هئارا هب مادقا یصخش هچنانچ ـ١ررکم ٣٣هدام
.ددرگیم موکحم روکذم یاهالاک شزرا ربارب ود لداعم یدقن همیرج هب  هدش بکترم یروص تارداص ماجنا یاتسار رد هک یتافلخت و

هنوگره زين و دوش بوسحم نآ یراذگاو ای شورف ،دیرخ ،هراجا ًافرع هک یناگرزاب تراک هب عجار هلماعم هنوگره ـ٢ررکم ٣٣هدام
:دنوشیم تازاجم ریز حرشهب نيبکترم ای بکترم و تسا عونمم ناونع ره تحت یرگید یناگرزاب تراک عفانم زا یرادربهرهب

هب هدراو تراسخ ینماضت تخادرپ و الاک طبض رب هوالع الاک شزرا فصن لداعم یدقن همیرج تخادرپ :رادربهرهب ای هدنريگلاقتنا ـ فلا
.تلود

ینماضت تخادرپ و یناگرزاب تراک لاطبا رب هوالع هدشليصحت عفانم ربارب ود ات کی لداعم یدقن همیرج تخادرپ :هدنهدلاقتنا ـ ب
.تلود هب هدراو تراسخ

تسیود زا یدقن همیرج و یناگرزاب تراک لاطبا رب هوالع ،ددرگن الاک رودص ای دورو یارب مادقا هب یهتنم قوف لامعا هک یتروص رد ـ پ
هدام عوضوم یاهتيمورحم زا دروم دنچ ای ود هب نيبکترم زا کی ره ،لایر )۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نويليم دصناپ ات لایر )٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نويليم
.دنوشیم موکحم نوناق نیا )۶٩(

.تسين نيناوق ریاس رد ررقم یاهتازاجم یارجا زا عنام هدام نیا تاررقم لامعا ـ هرصبت

ترابع و دوشیم هفاضا »روشک یاهکرمگ تظافح« ترابع زا لبق »ناگی« هژاو ،نآ )١( هرصبت و نوناق )٣٧( هدام ردص رد ـ٢۶هدام
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.دوشیم لیدبت »یرتسگداد صاخ طباض« هب »یئاضق صاخ طباض«

:ددرگیم قاحلا نآ هب )٣( هرصبت ناونعهب هرصبت کی و حالصا ریز حرشهب نوناق )٣٧( هدام )٢( هرصبت ـ٢٧هدام

تسا یلمعلاروتسد بجومهب یدرونایرد و ردانب نامزاس )دراگ(ناگساپ و روشک یاهکرمگ تظافح ناگی یورين حيلست هوحن ـ٢هرصبت
و لمح هوحن .دسریم حلسم یاهورين لک داتس بیوصت هب و دوشیم هيهت ناریا یمالسا یروهمج یماظتنا یورين طسوت هک
.تسا ١٨/١٠/١٣٧٣ بوصم ،یرورض دراوم رد حلسم یاهورين نیرومأم طسوت حالس یريگراکهب نوناق عبات نانآ طسوت حالس یريگراکهب

اب هزرابم یئارجا روما زا ريغ هب یردنب یاههطوحم و ردانب زا تظافح یارب یدرونایرد و ردانب نامزاس )دراگ( ناگساپ یاهورين ـ٣هرصبت
یرفيک یسرداد نيیآ نوناق رد ررقم طیارش تیاعر اب دشابیم روشک یاهکرمگ تظافح ناگی فیاظو هطيح رد هک زرا و الاک قاچاق
.دنوشیم بوسحم یرتسگداد صاخ طباض ،یدعب تاقاحلا و تاحالصا اب ۴/١٢/١٣٩٢ بوصم

.دوشیم »یئاضق عجارم« ترابع نیزگیاج »حالصیذ عجارم« ترابع ،نوناق )۴١( هدام )١( هرصبت رد ـ ٢٨ هدام

.دوشیم »یئاضق عجرم« ترابع نیزگیاج »هدننکیگديسر حلاص عجرم« ترابع ،نوناق )۴٢( هدام رد ـ٢٩هدام

:دوشیم قاحلا ریز حرشهب نوناق هب )ررکم ۴٢( هدام ناونعهب هدام کی ـ٣٠هدام

اهنآ دروم رد زرا ای الاک قاچاق باکترا ای قاچاق زرا ای الاک لمح هب یوق نظ هک یاهيلقن لیاسو یسرزاب و ندومن فقوتم ـ ررکم ۴٢هدام
.درادن هدننکیگديسر ماقم یدروم نذإ هب زاين نيطباض یوس زا ،دراد دوجو

یکرمگ )بملپ(مومورهم یراکتسد ،یمسرريغ یدابم زا روبع هلمج زا هدام نیا عوضوم یوق نظ صيخشت طیارش و قیداصم ـ هرصبت
خیرات زا هامهس فرظ ،دنمشوه یاههناماس یوس زا یلاسرا تاعالطا ،هدشنييعت ريسم زا فراعتمريغ فارحنا ای جورخ ،جنگراب
.دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب هيئاضق هوق سيئر طسوت ديیأت زا سپ و دوشیم هيهت داتس طسوت نوناق نیا ندش ءارجالامزال

:دنوشیم قاحلا نآ هب هرصبت هس و حالصا ریز حرشهب نوناق )۴٧( هدام ـ٣١هدام

زرا ای الاک شورف ای هضرع ،یرادهگن ،لمح ای و قاچاق زارحا هرابرد ميمصت ذاختا تهج تسا فلکم هدننکیگديسر هبعش ـ۴٧هدام
کناب و کرمگ ريظن تلود یاهدمآرد لوصو رومأم یاهنامزاس زا دروم بسح یتروشم یسانشراک رظن مالعتسا هب تبسن قاچاق
تقو .دیامن مادقا هفوشکم یالاک هب قلعت و قابطنا تهج یزاربا دانسا یسررب و هفوشکم زرا ای الاک شزرا نييعت دروم رد یزکرم
تفایرد خیرات زا زور هد فرظ تسا فظوم تلود یاهدمآرد لوصو رومأم نامزاس .دوشیم غالبا مهتم و روکذم یاهنامزاس هب یگديسر
هسلج ليکشت تروص رهرد .دیامن یفرعم یگديسر هسلج رد روضح یارب زين ار دوخ یقوقح هدنیامن و لاسرا ار نآ خساپ ،مالعتسا
.تسين روکذم هدنیامن روضح هب طونم یگديسر

.ددرگیم غالبا لاس ره یادتبا و بیوصت داتس هنالاس یراذگتميق یاهتسرهف بجومهب عونمم یاهالاک شزرا ـ١هرصبت

داهج ،تراجت و ندعم ،تعنص یاههناخترازو زا یکی دروم بسح هفوشکم یالاک ندوب یجراخ ای یناریا صيخشت عجرم ـ٢هرصبت
و هدننکیگديسر هبعش تساوخرد اب عجارم نیا .تسا ناریا درادناتسا یلم نامزاس ای یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ای یزرواشک
‐يم مادقا لدتسم وحن هب ،یتروشم یسانشراک هیرظن مالعا هب تبسن ،هدننکديلوت دحاو و ديلوت لحم دننام الاک تاصخشم یسررب
در ار نآ لدتسم روط هب ،هدام و هرصبت نیا رد روکذم یتروشم یسانشراک یاههیرظن شریذپ مدع تروص رد هدننکيگديسر ماقم .دیامن
و شریذپ هوحن و قوف یاههاگتسد هب طوبرم یالاک قیداصم نييعت و هرصبت نیا یارجا هب طوبرم هماننيیآ .دنکيم ذاختا یضتقم ميمصت و
غالبا ،ناریزو تأيه بیوصت زا سپ و نیودت داتس طسوت نوناق نیا ندش ءارجالامزال زا سپ هامکی ،هرصبت نیا عوضوم تارظن هب ضارتعا
.ددرگيم

.تسين »یرتسگداد یمسر سانشراک« هب عاجرا لباق نآ یاههرصبت و هدام نیا عوضوم یسانشراک ـ٣هرصبت

.دوشیم »قاچاق یالاک« ترابع نیزگیاج ،»قاچاق زرا ای و الاک« ترابع ،نوناق )۴٨( هدام رد ـ٣٢هدام

:دباییم رييغت )١( هرصبت هب نآ هرصبت ودوشيم قاحلا نوناق )۴٩(هدام هب )٢( هرصبت ناونعهب ریز حرشهب هرصبت کی ـ٣٣هدام

کی زا شيب شزرا اب یاههدنورپ رد دنفظوم زرا و الاک قاچاق یاههدنورپ هب یگديسر هژیو رظندیدجت بعش ـ٢هرصبت
اب ،ءاضتقا تروص رد رتمک و لایر)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(درايليم کی شزرا اب یاههدنورپ رد و قلطم روط هب لایر)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(درايليم
 راضحا ار تسا یرورض ناشروضح هک یصاخشا ریاس زين و طباض و فشاک هاگتسد هدنیامن ،مهتم ،یگديسر تقو نييعت روتسد رودص
هدنیامن ای ليکو یفرعم مدع ای روضح مدع تروص ره رد .دنک یفرعم ینوناق هدنیامن ای ليکو ای دوش رضاحً اصخش دناوتیم مهتم .دننک
.تسين یگديسر زا عنام ینوناق

.دوشیم حالصا )٣(هرصبت هب )۴( هرصبت هرامش و فذح نوناق )۵٠( هدام )٣( هرصبت ـ٣۴هدام

:دوشیم قاحلا نوناق هب ریز حرشهب  )٣ررکم ۵٠( و )٢ررکم ۵٠( ،)١ررکم ۵٠( داوم ناونعهب هدام هس ـ٣۵هدام

،داتس هب ،مهتم رب هوالع ،هدننکيگديسر عجارم بعش و اهارسداد زا هرداص ماکحا و بيقعت یفوقوم و عنم یاهرارق ـ١ ررکم ۵٠هدام
.دوشیم غالبا ،ناتسداد و تلود یاهدمآرد لوصو رومأم هاگتسد ،طباض ،فشاک هاگتسد

و طباض ،فشاک هاگتسد ،داتس ،ناتسداد طسوت یهاوخرظندیدجت ای ضارتعا لباق ،غالبا خیرات زا زور تسيب فرظ ریز دراوم زا کیره
:دشابیم تلود یاهدمآرد لوصو رومأم هاگتسد

.دشاب تئارب ای بيقعت یفوقوم ،عنم رب ینبم یأر ـ فلا

.دشاب تئارب ای بيقعت یفوقوم ،عنم رب ینبم نيمهتم زا یخرب هب تبسن یأر ـ ب

.دشاب تئارب ای بيقعت یفوقوم ،عنم رب ینبم زرا و الاک زا یشخب هب تبسن یأر ـ پ

.دشاب تئارب ای بيقعت یفوقوم ،عنم رب ینبم هدنورپ نيمهتم ای مهتم یماهتا نیوانع زا یخرب هب تبسن یأر ـ ت

هتشاد ررقم نوناق هک دشاب ینازيم لقادح زا رتمک ،نوناق فالخ رب نيتسخن مکح رد ررقم تازاجم هک یدراوم رد تيموکحم یأر ـ ث
نييعت ینوناق ررقم نازيم زا رتمک ،حيحصان یماهتا ناونع ذاختا اب ای دشاب هدش رداص ،زرا ای الاک زا یشخب نتفرگ رظن رد نودب ای تسا
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.دشاب هدش

‐نامزاس یاههدنورپ یانثتسا هب لایر )٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( درايليم ود زا رتمک شزرا اب یاههدنورپ صوصخرد هرداص تئارب یارآ ـ هرصبت
.تسين ضارتعا ای یهاوخ رظندیدجت لباق یتلود تامدخ زا لاصفنا ای سبح مزلتسم ،عونمم یالاک ،یاهفرح ،هتفاي

دنس زا هدافتسا ،لعج ، ءاشترا ، ءاشر مئارج ،نوناق نیا عوضوم تافلخت و مئارج باکترا یاتسار رد هک یتروص رد ـ٢ررکم ۵٠هدام
یباکترا تافلخت و مئارج یمامت هب ،دشاب هتفای باکترا زين هناحلسم درمت ای و ینوناق تاررقم و قح فالخرب ذوفن لامعا ،لوعجم
.دوشيم یگديسر بالقنا هاگداد و ارسداد رد قوف طبترم مئارج هارمه هب نوناق نیا عوضوم

تاریزعت نامزاس زرا و الاک قاچاق هب یگديسر هژیو بعش زا هرداص یعطق یأر هيئاضق هوق سيئر هک یتروص رد ـ٣ررکم ۵٠هدام
هک صاخ یبعش رد ات لاسرا روشک یلاع ناوید هب ار هدنورپ ،یسرداد هداعا زیوجت اب ،دهد صيخشت نيب عرش فالخ ار یتموکح
نيب عرش فالخ ربً اينبم روکذم صاخ بعش .دیامن رداص یعطق یأر و یگديسر دباییم صيصخت رما نیا یارب هيئاضق هوق سيئر طسوت
.دنیامنيم رداص یضتقم یأر و دنروآیم لمعهب یوهام و یلکش زا معا ددجم یگديسر و ضقن ار یلبق یعطق یأر ،هدش مالعا

همیرج )%٢( دصرد ود لداعم ،تساوخرد هئارا نمض دیاب ،دشاب هيلعٌموکحم هدام نیا عوضوم یگديسر یضاقتم هچنانچ ـ١هرصبت
رد و ددرگیم درتسم روکذم غلبم ،یسرداد هداعا زیوجت تروص رد .دیامن عیدوت یرتسگداد قودنص دزن ار هرداص مکح رد جردنم یدقن
.دوشیم زیراو روشک لک یرادهنازخ باسحهب و بوسحم تلود یمومع دمآرد ناونعهب ،تروص نیا ريغ

درايليم کی شزرا اب یاههدنورپ رد و قلطم روطهب لایر )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( درايليم کی زا شيب شزرا اب یاههدنورپ رد ـ٢هرصبت
هدنیامن ،مهتم ،یگديسر تقو نييعت روتسد رودص اب دنفظوم روشک یلاعناوید بعش ، ءاضتقا تروص رد رتمک و لایر )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
ای ليکو ای دوش رضاح ًاصخش دناوتیم مهتم .دننک راضحا ار تسا یرورض ناشروضح هک یصاخشا ریاس زين و طباض و فشاک هاگتسد
رظندیدجت بعش .تسين یگديسر زا عنام ینوناق هدنیامن ای ليکو یفرعم مدع ای روضح مدع لاح ره رد .دنک یفرعم ینوناق هدنیامن
.دنتسه هرصبت نیا ماکحا تیاعر هب فلکم زين ،هاگداد و تاریزعت زا معا ،نوناق نیا عوضوم یاههدنورپ هب یگديسر

،»بلج ای هیراضحا غالبا« ترابع و »قاچاق« هژاو نیزگیاج ،»نوناق نیا عوضوم تافلخت ای میارج« ترابع ،نوناق )۵٢( هدام رد ـ٣۶هدام
رد دوجوم تاعالطا ،دوش رداص یکينورتکلا تروصهب یکرمگ هتبثم دانسا هچنانچ« ترابع و دوشیم »هدنورپ حرط« ترابع نیزگیاج
.دوشیم هفاضا هدام نیا یاهتنا هب ».دوب دهاوخ لمع کالم طوبرم هناماس

:دوشیم قاحلا نآ هب )۵( هرصبت ناونعهب هرصبت کی و حالصا ریز حرشهب نآ )٢( هرصبت و نوناق )۵٣( هدام ـ٣٧هدام

زا معا هيلقن لیاسو و لوقنمريغ و لوقنم لاوما هيلک و هفوشکم قاچاق یاهالاک دنفظوم نيطباض و فشاک یاههاگتسد ـ ۵٣هدام
و فشک هسلجتروص تشونور اب هارمه ،عونمم یالاک یانثتسا هب ،دنوشیم فيقوت ،نوناق نیا یارجا رد هک ار ییاوه و یبآ ،ینيمز
مادقا نامزاس نیا .دنیامن یکيلمت لاوما شورف و یروآعمج نامزاس لیوحت ،فشک زا سپ هلصافالب ،الاک شزرا هيلوا صيخشت و فيقوت
،یرادرابنا زا معا هطوبرم یاههنیزه .تسا یعطق یأر رودص هب طونم رکذلاقوف لاوما یراذگاو ای ءاحما ،شورف و هدومن الاک یرادهگن هب
تیریدم هنیزه نيمأت صوصخ رد یلقتسم هجدوب هلاس ره تسا فلکم تلود .دشابیم نامزاس نیا هدهع رب هيلخت و لاقتنا ،یريگراب
.دیامن ینيبشيپ نامزاس نیا یارب الاک فيلکت نييعت

نامزاس رايتخا رد بيترت هب ماد و نوناق نیا )٢٧(هدام »فلا« دنب و )٢۶( و )ررکم٢۵( ،)٢۵( داوم عوضوم یاهالاک هيلک ـ٢هرصبت
و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو ،ناریا تاليش نامزاس ،روشک یرادزيخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس ،تسیز طيحم تظافح
خیرات زا هامهس فرظ اهالاک نیا فيلکت نييعت و یرادهگن ،لوحت و لیوحت هوحن لمعلاروتسد .دريگیم رارق یزرواشکداهج ترازو
،اهنامزاس هيلک .دسريم ناریزو تأيه بیوصت هب و دوشیم هيهت روکذم یاهداهن یراکمه اب داتس طسوت نوناق نیا ندش ءارجالامزال
ای و رويط و ماشحا ،لاعتشالاعیرس ،داسفلاعیرس یاهالاک دروم رد دنفظوم نآ یاههرصبت و هدام نیا عوضوم یاههاگتسد و اهداهن
هلصافالب ،هدننکیگديسر عجرم زا شورف زوجم ذخأ زا سپ ،دوشیم اهنآ رد یفيک و یمک تارييغت داجیا ببس نامز رورم هک ییاهالاک
.دنناسرب شورف هب طوبرم تاررقم ساسا رب ار الاک

و لذتبم یرصب و یعمس راثآ ،رامق لیاسو و تالآ ،یلکلا تابورشم ليبق زا ،دنرادن یفرصم هنوگچيه تيلباق هک ییاهالاک ـ ۵هرصبت
طوبرم تاررقم ساسا رب هلصافالب ،هدننکیگديسر عجرم زا ءاحما زوجم ذخأ زا سپ هتشذگ فرصم خیرات ای دساف یاهالاک ،نجهتسم
.دشاب هتشاد ترورض مرج تابثا و یگديسر یارب هدننکیگديسر ماقم صيخشت هب نآ زا یتمسق ای مامت هکنیا رگم ،دنوشیم ءاحما

لاوما شورف و یروآعمج نامزاس طسوت« ترابع زا لبق هب »)۵۶( هدام طیارش نتفرگ رظن رد اب« ترابع ،نوناق )۵۵( هدام رد ـ٣٨هدام
.دوشیم فذح ».دسریم ناریزو تأيه بیوصت هب و دوشیم هيهت داتس طسوت هدام نیا یئارجا هماننيیآ« هلمج و هفاضا »یکيلمت

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )۵۶( هدام ـ٣٩هدام

صوصخ رد دنفظوم دروم بسح یکيلمت لاوما شورف و یروآعمج نامزاس و هلمظعم نذإ اب هيقفيلو یوس زا نوذأم داهن ـ ۵۶هدام
رورم هک ییاهالاک ای و رويط و ماشحا ،لاعتشالاعیرس ،داسفلاعیرس یاهالاک دروم رد زجهب هرداص یأر تيعطق زا سپ قاچاق یاهالاک
:دننک لمع ریز بيترت هب ،دوشیم اهنآ رد یفيک و یّمک تارييغت داجیا ببس نامز

ای یجراخ )تیزنارت(رذگ هیور تحت روشک زا جورخ طرش هب ار قاچاق یاهالاک هدیازم یرازگرب اب یعطق یأر رودص خیرات زا هامود فرظ ـ١
رازگرب هامود تدم یاضقنا زا لبق ات و رگید هبترم کی ًافرص روکذم هدیازم ،هدیازم وغل ای دیدجت طیارش دوجو تروص رد .دنشورفب تارداص
.دوشیم

.دشابیمن یتارداص زیاوج و اهقوشم ،اهتيفاعم ،اهفيفخت ،تازايتما لومشم دنب نیا عوضوم یاهالاک تارداص ـ١هرصبت

زا دیرخ یاهناماس ديیأت زا سپ تارداص ای یجراخ )تیزنارت( رذگهیور تحت روشک زا ،دنب نیا عوضوم یلخادريغ یاهالاک جورخ ـ٢هرصبت
نوناق نیا )۶( هدام »فلا«دنب هرصبت تیاعر اب ،هلمظعم نذإ اب هيقفيلو یوس زا نوذأم داهن ای یکيلمت لاوما شورف و یروآعمج نامزاس
.دشابیمن الاک تارداص ای )تیزنارت(رذگ هب طوبرم یاهزوجم ریاس و الاک أشنم دانسا هئارا دنمزاين نآ کالهتسا و

و زاس قیرط زا اهالاک نیا یراذگاو ،دشاب الاک سروب رد هلماعم لباق »هباشم یالاک« عون زا روکذم یاهالاک هک یتروص رد ـ٣هرصبت
دنب نیا عوضوم یاهالاک و تسا یرايتخا روکذم راکوزاس زا هدافتسا ،هباشمريغ یاهالاک دروم رد .دوشیم ماجنا الاک سروب یاهراک
اب هضرع هتيمک ای شریذپ تأيه تقفاوم مدع تروص رد .دسریم شورف هب ناریا یالاک سروب یتارداص )گنیر(هضرع قیرط زا اهنت
رييغت هلمج زا سروب طباوض تیاعر اب سروب رد هضرع راب هس زا سپ الاک نتفرن شورف هب ای الاک سروب رازاب رد هضرع تهج الاک شریذپ
تلهم تروص نیا رد هک دسریم تارداص ای یجراخ )تیزنارت(رذگ هیور تحت روشک زا جورخ طرش هب هدیازم یرازگرب هب تبون ،هیاپ خرن
.تسا اجکی هلماعم دنیآرف مامتا ای سروب رد الاک شریذپ مدع یعطق مالعا خیرات زا هامود هدیازم یرازگرب
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رب هوالع بکترم ،دوشن جراخ روشک زا یعطق تروصهب ررقم تلهم رد دنب نیا عوضوم هدشهتخورف یاهالاک هک یتروص رد ـ۴هرصبت
.دوشیم نوناق نیا )١ررکم ٣٣( هدام رد ررقم تازاجم لومشم الاک طبض

ای تارداص طرش هب یلوتم هاگتسد طسوت هدام نیا )١(دنب عوضوم هدیازم و الاک سروب قیرط زا اهالاک شورف مدع تروص رد ـ٢
دراو همطل یجراخ تراجت و یلخاد ديلوت هب و دراد دوجو اهنآ صوصخ رد یدج زاين یلخاد رازاب رد هک ییاهالاک ،یجراخ )تیزنارت(رذگ
طیارش ظفح اب الاک سروب یلخاد )گنیر(هقلح قیرط زا ،روشک زا جورخ طرش هب هدیازم دنیآرف مامتا خیرات زا هامود فرظ ،دزاسیمن
نیا )١( دنب )٣( هرصبت طیارش هيلک تیاعر اب سروب رد شورفمدع تروص رد .دسریم شورف هب هدام نیا )١( دنب )٣(هرصبت رد جردنم
فرظ الاک نتفرن شورف هب تروص رد و دوشیم هتشاذگ شورف هب طخرب یشورف هدرخ تروصهب یمومع جارح قیرط زا ًافرص هدام

اب هيقفيلو یوس زا نوذأم داهن ای یکيلمت لاوما شورف و یروآعمج نامزاس سيئر تساوخرد اب دروم بسح ،یمومع جارح رد هامهس
هام ره یمومع جارح رد الاک هضرع تميق ،روشک لک یسرزاب نامزاس یوس زا »الاک نتفرن شورف هب بتارم ديیأت« و هلمظعم نذإ
ساسارب سروب زا جراخ هدیازم رد هيلوا هیاپ تميق و سروب تاررقم ساسا رب  سروب رد هیاپ تميق  .دباییم شهاک )%٢٠( دصردتسيب
لمح و هميب هنیزه و أدبم رد الاک دیرخ تميق عومجم زا رتمک هک تراجت و ندعم ،تعنص ترازو طسوت یمالعا یشورف هدمع رازاب تميق
.دوشیم نييعت ،دشابن یدورو قوقح هوالع هب )فيس تميق( لقن و

خیرات زا هامهس فرظ و دوشیم هيهت ییاراد و یداصتقاروما ترازو طسوت یمومع جارح قیرط زا شورف هوحن لمعلاروتسد ـ١هرصبت
.دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب نوناق نیا ندشءارجالامزال

نیا طخرب یشورف هدرخ تروصهب یمومع جارح شور زا هدافتسا زين نوناق نیا )۵٣( هدام )٢( هرصبت عوضوم یالاک شورف رد ـ٢هرصبت
.تسا ریذپناکما هدیازم یرازگرب نودب دنب

،دزاسیمن دراو همطل یجراخ تراجت و یلخاد ديلوت هب و دراد دوجو اهنآ هب یدج زاين یلخاد رازاب رد هک ییاهالاک تسرهف ـ٣هرصبت
داتس بیوصتهب یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یزرواشک داهج ،تراجت و ندعم ،تعنص یاههناخترازو داهنشيپ هب دروم بسح
.دسریم

ماما دادما هتيمک یاضاقت دروم ،ینوناق تارايتخا ای و فیاظو بوچراهچ رد ،دنب نیا )٣( هرصبت عوضوم یاهالاک هچنانچ ـ۴هرصبت
،دريگ رارق روشک یاهفرح و ینف شزومآ نامزاس و ناریا یمالسا یروهمج رمحا لاله تيعمج ،روشک یتسیزهب نامزاس ،)هر(ینيمخ
.دوشیم رسک هجدوب نوناق رد هدشینيبشيپ هجدوب صيصخت لحم زا نآ شزرا لداعم و لیوحت روبزم یاهداهن هب الاک

ناریزو تأيه بیوصت هب نآ یراذگاو تیولوا و تسرهف و درادن یمومع هدافتسا و شورف تيلباق هک صاخ فرصم اب یاهالاک ـ ۵هرصبت
هجدوب صيصخت لحم زا نآ شزرا لداعم و لیوحت ،دننکیم هدافتسا یمومع هجدوب زا هک ییاهداهن ای اههاگتسد هب ،دسریم
.دوشیم رسک هجدوب نوناق رد هدشینيبشيپ

زا هام هس فرظ دنب نیا عوضوم یاهالاک ءاحما و یرادهگن هوحن یئارجا هماننيیآ .دوشيم ءاحما عونمم یاهالاک هلمج زا اهالاک ریاس ـ٣
.دسريم ناریزو تأيه بیوصت هب و دوشيم هيهت طبریذ یاههاگتسد یراکمه اب داتس طسوت نوناق نیا ندشءارجالامزال خیرات

.دنوشيم ترازو نیا لیوحت ،دنوش هتخانش یتفن هدروآرف ،تفن ترازو طسوت ینوناق فیراعت ساسارب هک ییاهالاک ـ۴

.دنوشيم لیوحت یزکرم کناب هب هفوشکم تارهاوج و الط شمش و هرقن و الط تاکوکسم ـ ۵

نیا لیوحت ،دنشاب یگنهرف ثاريم و یخیرات شزرا یاراد یتسد عیانص و یرگشدرگ ،یگنهرف ثاريم ترازو صيخشت هب هک یلاوما ـ ۶
.دنوشيم ترازو

طباوض تیاعر دراوم نیا رد و دوشيم راذگاو لخدمیذ یاهداهن و اههاگتسد هب یماظن و یماظتنا ،یتينما ،رودصلاعونمم یاهالاک ـ٧
.تسا مزال طوبرم ینوناق

.دوشيم هتخورف روشک لخاد رد ،دشاب یلخاد یالاک هچنانچ یجورخ قاچاق یالاک ـ ٨

.دوشیمن لامعا نوناق نیا )۵٣( هدام )۵(هرصبت عوضوم یاهالاک صوصخ رد هدام نیا رد جردنم تاررقم ـ١هرصبت

رد ای فلخت ای مرج عوقو زا دوخ لهج و دشاب هتشادن فلخت ای مرج باکترا رد یشقن ،یفيقوت یالاک تيکلام یعدم هچنانچ ـ٢هرصبت
و روشک لخاد رد الاک ديلوت هتبثم دانسا ،یعطق یأر رودص زا لبق و دیامن تابثا ار دوخ هدنرادزاب مادقا و تفلاخم ناکما مدع ،ملع تروص
تيکلام و دانسا تلاصا زارحا زا سپ ،دهد هئارا یگديسر عجرم هب ار تسا هدش ليصحت الاک فيقوت زا لبق هک یکرمگ هتبثم دانسا ای
،موزل تروص رد .دوشیم هدوزفا بکترم یدقن یازج هب نآ شزرا لداعم و درتسم کلام هب الاک ،رگید ینوناق عنام نادقف تروص رد ،یو
تروص رد ،یعطق یأر رودص زا سپ .تسا یرورض زين یفيقوت یالاک هنيمز رد یراجت تيلاعف یارب زاين دروم ینوناق یاهزوجم هئارا
یدقن یازج ندوزفا ثيح زا یأر حالصا و الاک دادرتسا و طیارش زارحا ،تيکلام یاعدا یسررب ،ماکحا یارجا هلحرم رد الاک ندوب دوجوم
 نایز و ررض ناربج دناوتيمً افرص یعدم ،الاک ندوبن دوجوم تروص رد و تسا تبون زا جراخ یگديسر یط یعطق یأر هدننکرداص عجرم اب
یالاک و درادن یفرصم هنوگچيه تيلباق هک ییالاک .دنک هبلاطم یقوقح هاگداد زا یندم تيلوؤسم تاررقم و نيناوق قباطم ار هدراو
دروم بسح و تسا جراخ هرصبت نیا لومش زا ،تسا هدش هتخانش زاجم نآ یصوصخ تيکلام ،نوناق قبط هک یدراوم رد زج عونمم
.دوشيم فيلکت نييعت طوبرم تاررقم قباطم

:دوشيم فيلکت نييعت ریز حرش هب ،طبض رب ینبم هرداص یأر تيعطق زا سپ ،نوناق نیا )١٨( هدام )۴( هرصبت عوضوم یالاک ـ٣هرصبت

یط ،ءارجالامزال یعطق یأر غالبا خیرات زا هامراهچ فرظ رثکادح و تقو عرسا رد الاک نآ شورف هب طوبرم ینوناق طباوض تیاعر اب ـ فلا
.دوشيم رازگرب هامراهچ تدم یاضقنا زا لبق ات ددجم هدیازم ،هدیازم وغل ای دیدجت طیارش دوجو تروص رد .دوريم شورف هب هدیازم

نیا زا فلخت و تسا »هيمهس صيصخت لحم رد الاک هضرع ای عیزوت« طرش هب قوف دنب هدیازم ،دشاب یاهيمهس الاک هک یتروص رد ـ ب
نیا عوضوم یاهيمهس یاهالاک تسرهف .تسا نوناق نیا )١٨( هدام )۴( هرصبت رد جردنم یارجا تنامض بجوتسم ،رادیرخ طسوت طرش
.دسريم ناریزو تأيه بیوصت هب و هيهت داتس طسوت نوناق نیا ندشءارجالامزال خیرات زا هام هس فرظ دنب

‐يم هتشاذگ شورف هب هدام نیا )٢( دنب عوضوم یمومع جارح قیرط زا الاک ،ررقم تلهم فرظ هدیازم قیرط زا شورف مدع تروص رد ـ پ
.دوشيم نييعت هدام نيمه )٢( دنب قباطم هیاپ تميق .دوش

،هدام نیا )٢( دنب رد تميق شهاک هب طوبرم تافیرشت قباطم ،ررقم تلهم فرظ یمومع جارح قیرط زا شورف مدع تروص رد ـ ت
.دباييم شهاک )%٢٠( دصرد تسيب هام ره یمومع جارحرد الاک هضرع تميق
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.دوشيم مادقا اههرصبت نامه رد ررقم ماکحا قباطم )۵٣( هدام )٣( و )٢( یاههرصبت عوضوم یاهالاک صوصخرد ـ ث

یراکمه اب داتس طسوت نوناق نیا ندش ءارجالامزال خیرات زا هامهس فرظ نوناق نیا )۵۶( و )۵۵( داوم یئارجا هماننيیآ ـ۴هرصبت
.دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب و دوشيم هيهت طبریذ یاههاگتسد

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )۵٩( هدام ـ۴٠هدام

حالس عاونا اب قاچاق زرا ای الاک لمح ای قاچاق نابکترم هناحلسم یريگرد اب هارمه ،قاچاق زرا ای و الاک فشک هکیتروصرد ـ ۵٩هدام
فشک یارب یتالکشم ازدود لیاسو زا هدافتسا ای و یکیزيف عناوم زا هدافتسا اب نابکترم ای و دشاب فشاک نارومأم اب ازشتآ و مرگ
هليسو هکیتروصرد ،هدننکیگديسر عجرم مکح اب قاچاق زرا ای الاک لمح ای قاچاق زارحا زا سپ ،دنیامن داجیا نیرومأم طسوت قاچاق
رد قاچاق باکترا تهج ار نآً ادماع کلام هک دوش مولعم بکترم هقباس ليبق زا ینئارق هب دانتسا اب ای و دشاب نابکترم هب قلعتم هيلقن
ريغ رد .دوشیم طبض قاچاق اب هزرابم رما رد هدافتسا تهج فشاک هاگتسد عفن هب هيلقن هليسو ،تسا هداد رارق بکترم رايتخا
هب زیراو و لوصو زا دعب هک دوشیم هدوزفا نابکترم ای بکترم یدقن یازج هب نآ شزرا لداعم و درتسم کلام هب هيلقنهليسو تروصنیا

.دريگ رارق قاچاق اب هزرابم رما رد هدافتسا تهج فشاک هاگتسد رايتخا رد  یتاونس هجدوب نوناق ساسارب ،هنازخ

هامهس فرظ حلسم یاهورين ینابيتشپ و عافد ترازو و ناریا یمالسا یروهمج یماظتنا یورين داهنشيپ هب هدام نیا قیداصم ـ هرصبت
.دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب و دوشیم هيهت نوناق نیا ندش ءارجالامزال زا سپ

:ددرگيم قاحلا ریز حرش هب نوناق )۶٠( هدام هب )٣( هرصبت ناونع هب هرصبت کی ـ۴١ هدام

ای یدقن هقيثو عیدوت اب اهنت هقيثو یدازآ و راذگهقيثو تيلوؤسم عفر ،نوناق نیا عوضوم تافلخت ای و مئارج هب یگديسررد ـ٣هرصبت
ای ءازج تشادرب ناکما نينچمه و عوضوم نیا و تسا ریذپناکما مکح لماک یارجا اب ای نآ یارب نيمأت یلوبق رارق رودص و نیزگیاج یکلم
‐يم جرد هدنورپ رد و ميهفت راذگهقيثو هب یبتک تروص هب هقيثو ذخأ ماگنه ،یرگید ای مهتم طسوت هدش عیدوت هقيثو لحم زا یدقن همیرج
.تسا راهچ هجرد ات یماظتنا تيموکحم بجوتسم ،هرصبت نیا یارجا زا فاکنتسا .دوش

:دوشیم قاحلا نآ هب هرصبت جنپ و حالصا ریز حرشهب نوناق )۶٣( هدام ـ۴٢هدام

نوناق قباطم ،هدشینيبشيپ دراوم زا ريغهب نوناق نیا عوضوم تافلخت و مئارج هب طوبرم یمومع دعاوق و ماکحا یمامت ـ ۶٣هدام
و هبوت ،نامز رورم ،تازاجم یارجا قيلعت ،رفيک زا تيفاعم ،مکح رودص قیوعت ،بيقعت قيلعت هب طوبرم تاررقم .تسا یمالسا تازاجم
درايليم هد زا رتشيب شزرا اب یاههدنورپ صوصخ رد .ددرگیمن لامعا نوناق نیا عوضوم تافلخت و مئارج دروم رد هدنورپ ندرک یناگیاب
داوم ماکحا لامعا ،نآ یاههرصبت و نوناق نیا )٣۵( هدام ای و )٢٢( هدام »ت« دنب ،یاهفرح ،هتفاینامزاس ،لایر )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
.تسا زیاج یرفيک یسرداد نيیآ نوناق )٢٣٧( و )١٨٠(

لحم ای لمح هليسو ای زرا ای الاک طبض ای یدقن یازج ای همیرج نازيم نييعت کالم نوناق نیا عوضوم مئارج و تافلخت رد ـ١هرصبت
تيموکحم یأر رودص هب جتنم هک تسا یباکترا فلخت ای مرج باکترا ددعتم تاعفد هب طوبرم شزرا عومجم ،اهنآ لداعم ذخأ ای یرادهگن
.تسا هدشن یعطق

.تسا یباکترا فلخت همیرج ای و مرج تازاجم لقادح دروم بسح ،نوناق نیا عوضوم تافلخت ای و مئارج رد تنواعم تازاجم ـ٢هرصبت

ای دشاب هداد ار نوناق نیا عوضوم تافلخت ای مئارج باکترا شرافس ای روتسد ،یدام تايلمع رد تلاخد نودب یصخش هچنانچ ـ٣هرصبت
تازاجم نیا .ددرگیم موکحم یباکترا فلخت ای مرج رشابم تازاجم هب ،دشاب یو هب قلعتم نآ زا لصاح دوس و دیاوع ای قاچاق زرا ای الاک
.تسين رشابم تازاجم لامعا زا عنام

هتفاینامزاس وحن هب نوناق نیا تافلخت ای مئارج رگید نتفرگرظنرد اب ای و ییاهنت هب نوناق نیا عوضوم تافلخت ای مئارج هچنانچ ـ۴هرصبت
دروم ره رد .دنوشیم موکحم دوخ یباکترا راتفر یارب ررقم تازاجم رثکادح هب هتفاینامزاس هورگ یاضعا زا کی ره ،دشاب هتفای باکترا
وحن هب ،ییاهنت هب قاچاق هک یتروص رد .ددرگیم هفاضا نآ لصا هب ینوناق ررقم تازاجم فصن ،دشاب رثکادح و لقادح دقاف تازاجم هک

.دش دهاوخ لمع نوناق نیا )٢٩( و )٢٨( داوم قفو ،دشاب هتفای باکترا هتفاینامزاس

یلا )٣۴( ،)٣٢( یلا )٣٠( ،)٢٠( ،)١٩( ،)١۶( ،)١٢( یلا )٨( ،)۶( ،)۵( ،)٣( داوم رد روکذم قاچاق یاهتازاجم و راثآ ،ماکحا ـ ۵هرصبت
همه دروم رد ،داوم نیا یاههرصبت و نوناق نیا )٧٧( و )٧۴( ،)٧٣( ،)٧١( ،)٧٠( ،)۶٨( یلا )۶۵( ،)۶٠( یلا )۵٣( ،)۵٠(یلا )٣٨( ،)٣۶(
.تسا یراج )ررکم٢( هدام )۵(هرصبت زجهب نوناق نیا عوضوم تافلخت و مئارج

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )۶۵( هدام ـ۴٣هدام

رد اهنآ هدافتسا زا ،یرادهگن لحم ای هيلقن هليسو کلام عالطا زا یکاح نآ رئاظن و یزاساج ليبق زا روآملع نئارق هچنانچ ـ ۶۵هدام
هدرواين لمع هب هدنرادزاب مادقا زين یرادهگن لحم ای هيلقن هليسو کلام و دشاب قاچاق زرا ای الاک یرادهگن ای لمح ای و زرا ای الاک قاچاق
صوصخ رد ،بکترم یارب قاچاق ررقم تازاجم لقادح هب یو تيموکحم رب هوالع ،دشاب هدادن عالطا ار فلخت ای مرج عوقو ای و دشاب
هدام ،عونمم یالاک یرادهگن لحم طبض دروم رد و دوشیم لمع نآ یاههرصبت و نوناق نیا )٢٠( هدام رد جردنم حرشهب هيلقن هليسو
هتشادن دوجو وا یارب هدنرادزاب مادقا ناکما هک یکلام لماش هدام نیا مکح .ددرگیم لامعا نوناق نیا )٢٢( هدام )۵( هرصبت و )٢۴(
.دوشيمن ،تسا

:دوشیم فذح نآ هرصبت و حالصا ریز حرشهب نوناق )۶۶( هدام ـ۴۴هدام

تازاجم ،ءاکرش زا کی ره تازاجم ،دنیامن تکرش طبترم تافلخت و مئارج ریاس ای و قاچاق باکترا رد رفن دنچ ای ود هچنانچ ـ ۶۶هدام
.تسا لقتسم لعاف

:دوشیم حالصا ریز حرشهب نوناق )۶٨( هدام هرصبت ـ۴۵هدام

یتاراما و نئارق قیرط زا و لخاد ناریا یمالسا یروهمج تراظن تحت یاهبآ هب ،عونمم یالاک لماح هيلقن لیاسو هچنانچ ـ هرصبت
تازاجم هب دشاب هتشاد )تسفينام(راب لک تسرهف دنچ ای ود هکنیا ولو لماح ،دوش زارحا زاجمريغ ريسم زا ناریا دصقم هب تکرح
لیاسو زا ناریا تراظن تحت یاهبآ رد عونمم قاچاق یالاک هک یدراوم رد مکح نيمه .دوشیم موکحم هدام نیا عوضوم مرج هب عورش
.تسا یراج زين دوش لقتنم یناریا یاهروانش هب روبزم هيلقن

ءزج ناونعهب »یروهليپ تراک« ترابع و دوشیم »ییایرد« هژاو نیزگیاج »یبآ« هژاو ،نوناق )۶٩( هدام )فلا( دنب )۶( ءزج رد ـ۴۶هدام
.دوشیم قاحلا  هدام نیا )فلا( دنب هب )٧(
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:دباییم رييغت )٧٨( هرامش هب )٧٧( هدام نتم هرامش و حالصا )٧٧( هدام ناونعهب ریز حرشهب نوناق )٧٧( هدام هرصبت ـ۴٧هدام

هب یلوصو یاههمیرج و یطبض لیاسو ،قاچاق زرا و الاک شورف زا یشان هوجو ليبق زا نوناق نیا یارجا زا لصاح غلابم هيلک ـ٧٧هدام
هنالاس .دوشیم زیراو روشک لک یرادهنازخ دزن یاهژیو باسح هب ،دريگ رارق هيقفيلو رايتخا رد تسا مزال هک یلاوما زا لصاح عبانم زج
)١٢( هدام عوضوم یاههمانرب یشخب رثا و تفرشيپ اب بسانتم قوف هوجو زا لایر )١.۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( درايليم دصناپ و رازه غلبم
تدم هب قاچاق اب هزرابم و یريگشيپ رما رد ريثأت و هدننکیگديسر عجارم و طبریذ یاههاگتسد ییاراک تيفيک و نازيم و نوناق نیا

،)%٩٠( دصرد دون لداعم بيترت هب لاس ره ،هدام نیا ندش ءارجالامزال زا لاس هس زا سپ و دوشیم تخادرپ لیذ حرشهب لاسهس
قوف روما هب )%۵٠(دصرد هاجنپ غلبم هنالاس ،مجنپ لاس زا و )%۶٠( دصرد تصش ،)%٧٠( دصرد داتفه ،)%٨٠( دصرد داتشه
.دباييم صاصتخا

.دوشيم هنیزه هدش نييعت یاهلصفرس رد لیذ حرش هب و یتاونس هجدوب رد هدش ینيبشيپ رابتعا قباطم هدام نیا عوضوم غلبم

ريظن نوناق یارجا یاههنیزه ،قاچاق اب هزرابم و یريگشيپ یارب زاين دروم تاناکما زيهجت تهج )%٧۵(دصردجنپ و داتفه لداعم ـ١
؛هعونمم یالاک یاحما و شیامزآ ،لقنولمح

و شاداپ ،تدضاعم ،تنايص و قاچاق اب هزرابم و یريگشيپ رما رد یشهوژپ و یشزومآ لئاسم تهج )%٢۵(دصردجنپ و تسيب لداعم ـ٢
.زرا و الاک قاچاق اب هزرابم رما رد رثؤم یاههاگتسد نانکراک یهافر لئاسم

هب بکترم و بوسحم یتلود لاوما و هوجو رد ینوناقريغ فرصت ،هدام نیا عوضوم دراوم زا ريغ رد قوف هوجو صاصتخا و فرصم ـ١هرصبت
.دوشیم موکحم یمالسا تازاجم نوناق رد ررقم تازاجم

نآ همانساسا و یکيلمت لاوما شورف و یروآعمج نامزاس سيسأت نوناق )٩( هدام قباطم قاچاق یاهالاک شورف دزمراک ـ٢هرصبت
و زیراو روشک لک یرادهنازخ دزن اههمیرج و شورف زا لصاح هوجو زکرمت باسح هب شورف زا لصاح هوجو و نييعت ٢۴/١٠/١٣٧٠ بوصم
تميق ساسارب بترتم ینوناق یاههنیزه ،دنوشیم راذگاو ای و درتسم ،مدهنم روبزم نوناق قباطم قاچاق یاهالاک هک یدراوم رد
.دوشیم نيمأت روکذم باسح لحم زا هدشمامت

هدام نیا لحم زا هک ار لفکتم یاههاگتسد قاچاق اب هزرابم و یريگشيپ یاههمانرب هب طوبرم یاههنیزه تسا فلکم تلود ـ٣هرصبت
.دهد صيصخت و ینيبشيپ یتاونس یاههجدوب رد دنوشیمن نيمأت

یاروش سلجم یقوقح و یئاضق و یداصتقا یاهنويسيمک هب رابکی هامشش ره ار هدام نیا درکلمع تسا فظوم داتس ـ۴هرصبت
.دیامنشرازگ یمالسا

یمالسا یاروش سلجم دصراهچ و رازهکی هامنمهب مهد خروم هبنشکی زور ینلع هسلج رد هدام تفه و لهچ رب لمتشم قوف نوناق
.ديسر نابهگن یاروش ديیأت هب ٧/١٢/١۴٠٠ خیرات رد و دش بیوصت

فابيلاق رقابدمحم ـ یمالسا یاروش سلجم سيئر
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