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:درونجب بالقنا و يمومع ناتسداد

دش اضاقت مادعا مكح يلامش ناسارخ رد گرم رگادوس 80 يارب

80 يارب :درك مالعا نايچقاچاق اب هناعطاق دروخرب رب ديكات اب درونجب بالقنا و يمومع ناتسداد :سراف يرازگربخ
.دش مادعا مكح ياضاقت دنا هدوب زين طبترم قباوس ياراد هك يلامش ناسارخ رد گرم رگادوس

اب هزرابم يگنھامھ ياروش هسلج نيتسخن رد هبنش يديس ملعريم ،درونجب زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

دش رازگرب ناتسا نيا يرادناتسا رد اروش نيا ياضعا رياس و رادناتسا روضح اب هك يلامش ناسارخ ردخم داوم

دندز يم شيوخ هناراكھبت تامادقا هب تسد هقطنم رد ردخم داوم عاونا عيزوت و هيھت هنيمز رد دارفا نيا :تفگ

.دندش ريگتسد و يياسانش يياضق نيطباض طسوت هك

هب گرم نارگادوس نيا زا رفن 8 :تشاد راھظا يناتسداد يوس زا دارفا نيا مادعا تساوخرد هب هراشا اب يو

.دش ارجا ماع الم رد دروم كي و درونجب نادنز هطوحم رد هرداص مكح هك موكحم مادعا

دبا سبح هب فيفخت هجرد كي اب ينوناق لحارم ريس زا سپ زين هدش ريگتسد نامھتم رياس :دوزفا لوئسم نيا

.دندش موكحم

رد يروآون و ييافوكش يعون ار يلامش ناسارخ يتسيزھب يوس زا يشخبناوت زكرم يزادنا هار همادا رد يو

.درك ديكات زكرم نيا رد مزال تاناكما صيصخت و زيھجت رب و دناوخ دايتعا كرت و يريگشيپ رما

يوس زا دايتعا كرت تھج هھام6 لجالا برض نامز مامتا هب هراشا اب درونجب بالقنا و يمومع ناتسداد

هك يدارفا زا هتسد نآ تيعضو صوصخ رد ميمصت ذاختا ،ناتسا نيا ييارجا ياھ هاگتسد داتعم نادنمراك

.دناوخ يرورض ار دنا هدشن رما نيا ماجنا هب قفوم نونكات

نيا يرتسگداد رابنا رد هك قاچاق ياھدناب يوس زا هدش فشك ردخم داوم نت كي ليوحت راتساوخ نينچمھ يو

.دش راتساوخ يماظتنا يورين يوس زا ار تسا دوجوم ناتسا

لحم زا يلامش ناسارخ يتسيزھب يشخبناوت زكرم ندرك لاعف و كمك روظنم هب ات ديدرگ ررقم تسشن نيا رد

.دوش فرص زكرم نيا يوس زا تامدخ هئارا و تيوقت تھج و رسك يغلابم ،ييارجا ياھ هاگتسد عبانم

ع/مايپ ياھتنا
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