تورنجنرال دولت وزیری ،سخنگوی وزارت دفاع ملی دیروز در یک
کنفرانس خبری در مرکز اطالعات ورسانه های حکومت گفت که ۱۱
عملیات تعرضی از سوی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور هم اکنون
در  ۸والیت جریان دارد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر ،او افزود
که قطعات کوماندو نیز  ۸عملیات هجومی را در جریان  ۲۴ساعت گذشته
در شماری از والیت ها اجرا کرده اند.
وی اضافه کرد ،که در نتیجه این عملیات ها  ۳تروریست در ولسوالی
شاه ولی کوت قندهار و  ۲تروریست در ولسوالی ارغنداب والیت زابل
کشته شدند .وی همچنان افزود که  ۲تروریست از اثر عملیات ها زخم
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شننورای عننالی سننتره م کمننه دیننروز
ت ت ریاسنت قنانونهوه سنید یوسن
حلیم رییس ستره م کمه تشکیل جلسنه
داد  .به اساس معلومات ریاست نشنرات
ستره م کمه به آژاننس بناختر ،شنورا
نخست بروح قاضی بناز م مند عضنو
م کمننه ابتداییننه ولسننوالی طیننوره و
حنناجی عبنندالجلیل م ننرر م کمننه
ابتداییه ولسوالی ساغر والینت غورکنه
اخیراً ازجانب دشنمنان دنلر و ثبنات
افغانستان با انجنا حمنالت تروریسنتی
درراه رفتن به وظیفنه شنهید گردینده
اند وهمچنان به مولوی م مد طناهر
یکننتن ازقضننات نیننک نننا سننابقه کننه
عمری به حیث رییس م ناکم مرافعنه
در والیت های مختلفه کشور اجنرای
وظیفه نموده و اخینراً داعنی اجنل را
لبیک گفته است  ،ات ا دعنا کنرد و
از بارگاه اهلل متعال ( ج )به مرحنومین
بهشننت بننرین و بننه خننانواده هننا
و بازمانده گنان دنبر جمینل مسن لت
کرد .
بعداً به تاسی از هدایت جلسه منور
5ر۱0ر ۱۳96شورای عنالی  ،گنزار
ریاست تعلیمات قضایی ستره م کمنه

برداشته اند ویک فرد مشکوک بازداشت شده است.
درهمین حال تیم های انجنیری اردوی ملی  ۷6حلقه ماین را که از سوی
تروریستان در نقاط مختل کشور جاسازی شده بود ،کش وخنثی کرده اند.
وی خاطر نشان ساخت :در یک عملیات یالن شده درولسوالی احمد خیل
والیت یکتیا ،نیز دو دیهوی مهمات ومقداری سالح مربوط قوماندان گل نور
از شبکه حقانی ،به دست آمده است.
وزیری ،وضعیت عملیات ها در والیت های ننگرهار ،یکتیا ،ارزگان ،زابل
فاریاب ،تخار ،نیمروز وهلمند را موفقیت آمیز ویردست آورد دانست وگفت
که نیروهای دفاعی و امنیتی در هرشرایط در برابر تروریستان مقابله کرده
وآنان را سرکوب می نمایند .

13 February 2018

جزایی کشوراز م تویات کود جدیند
جزاء آگاهی به عمل آورده انند کنه
این روند ادامه دارد .
شورای عالی سنتره م کمنه همچننان
با توجه به اینکه کود جنزاء بنه اسناس
حکم مناده  9۱6آن بنه روزههارشننبه
 ۲5دلو سالجاری عمالً نافذ میگردد  ،با
توجه بنه قاعنده ادنل عند رجعنت
قانون به ماقبل و رعایت نفنع منتهم و
نارداشنننت زمنننان ارتکننناب جنننر
رهنمود یل را به هد استفاده بهتنر
م اکم ازین کود دررسنیده گنی بنه
قضایای جزایی تصویب کرد :

1439 H.Q

قطعی  ،قانون جدید نافذ گردد  ،اینن
نکتننه مطمننر ناننر باشنند کننه احکننا
قوانین سابق به حال متهم مساعد است
یننناحکم قنننانون جدیننند م ننناکم
بادرنارداشننت آن اجننراآت نمننوده
وا حکا فقرات (  ۱و )۲کنود جنزا را
که درآن حاالتی به نفع منتهم ینی
بینی گردیده  ،رعایت نمایند .
 -۳هرگاه احکا م ناکم ابتدایینه
ویا اسنتینا کنه طبنق قنوانین قبلنی
جزایننی دننادر شننده و در مرحلننه
استینافی وینا فرجنامی درحنال انفنا
کننود جدینند موادننلت نماینند  ،در

27 Jamadi – ul- awal

م نناکم بادرنارداشننت نفننع مننتهم
تعدیالً حکم نمایند  ،نه نقضاء .
 -۴به دورت عمنو جرایمنی کنه
بعداز انفا کود جزا ارتکاب می یابنند
رسیده گی به آنها مطابق احکا کنود
جزا دورت گیرد .
 -5با انفا کودجزا  ،احکا قوانین
جزایی مندرج ما ده  9۱6اینن قنانون
وسایر قوانینی که بنا حکمنی ازاحکنا
کودجزا د رمغنایرت قرارداشنته باشند
ملغا میگردد و م اکم باید بنه هندایت
مننندرج منناده  9۱6کننود جننزا توجننه
نمایند تا به قوا ننین ملغنا شنده حکنم
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بناء دنالحیت رسنیده گنی جنرا ینم
امنیننت داخلننی و خننارجی و جننرایم
تروریسننتی درکتگننوری جنایننت بننه
شمول اطفال مربوط م اکم یصالح
مرکز عدلی و قضایی بگرا میباشد .
به همنین ترتینب در برابنر اسنتهداییه
ریاست م کمه استینا والینت کابنل
درمورد هگونگی اجرای آنعنده قبالنه
جاتی که اویز های ت وینل م صنول
آنهننا تزویننر گردیننده وازیننن ناحیننه
خسننارات هنگفتننی بننه دولننت وارد
گردیده است  ،رهنمنایی بعمنل آمند
کنه در زمیننه الننی تثبینت و دریافننت
عاملین جعل و تزویر  ،طبق درا حنات
مصننننوبه شننننماره  ۱۱۳۸مننننور
۲۱ر۱۲ر ۱۳95شننورای عننالی سننتره
م کمنننننه اجنننننراآت مقتضنننننی
دورت گیرد .
همینطننور درجلسننه ینننج تقاضننای
تجدید نار در قضایای مدنی با حضور
اطننرا قضننایا و نماینننده ریاسننت
عمومی قضایای دولت در مطابقت بنه
شرایط مندرج ماده  ۴۸۲قانون ادنول
م اکمات مندنی منورد رسنیده گنی
قرارگرفته و ازجمله دو تقاضنا ریاسنت
عمومی قضایای دولت ییرامون غصب
امننالک دولتننی دروالیننات ننگرهننار
وفارینناب مننورد تأیینند قننرار گرفتننه و
فیصله های مصدوریه م ناکم مماثنل
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کمیسیون مسنتقل ادنالحات اداری و
خدمات ملکی یافتههای را از بررسی
ظرفیت سازمانی وزارت دن ت عامنه
اعال کرد.
بننه گننزار آژانننس بنناختر ،ریاسننت
جمهوری کمیسیون مسنتقل خندمات
ملکی را موظ ساخته بود تا ظرفینت
سازمانی وزارت د ت عامه را بررسی
کننند .کمیسننیون مسننتقل ادننالحات
اداری و خننندمات ملکنننی نتیجنننهء
ظرفیت سازمانی وزارت دن ت عامنه
را اعال کرد.
ایننن بررسننی از جننوزای سننال روان
آغاز و در ماه میزان یاینان یافنت و در
شفاخانهها ،مراکنز دن ی و نهادهنای
مربوط به وزارت د ت عامه مرکنز و
هفت زون کشور به همکناری مسنتقیم
وزارت د ت انجا شده است.
در هننند منناه گذشننته کمیسننیون و
وزارت د ت عامه به گونهء مشنترک
روی برنامه عملنی تطبینق ادنالحات
اداری در ایننن وزارت کننار کردننند و
این تال های دوجانبه با نتایج مثبنت
همراه بوده است.
طرز اداره کردن ،زیربناهنا ،مندیریت
مالی ،مندیریت تندارکات ،مندیریت
برنامهها و یروژههنا و مندیریت مننابع
بشری وزارت د ت عامنه از سناحات

احمنندنادر نننادری ،ری نیس کمیسننیون
مسننتقل ادننالحات اداری و خنندمات
ملکی ،از همکاری همه جانبۀ رهبنری
وزارت د ت عامه سهاسنگزاری کنرد
و گفننت" :خنندماتی را کننه وزارت
دنن ت عامننه بننه شننهروندان ارایننه
میدارد ،بایند از ل ناک کیفنی قابنل
اعتمنناد و مننبثر باشنند و ایننن امننر
نمننیتواننند تننأمین شننود ،مگننر اینک نه
دستگاه دن ت عامنه افغانسنتان کنارا،
مبثر و مسلکی عمل کند"
نادری افزود" :خدمات این وزارت از
آنجنایی کننه بنه دننورت مسنتقیم ،بننه
د ت و حینات منرد منرتبط اسنت
باید هم در امر ناارت خدمات دن ی
خصودی و هم در امر تأمین خندمات

درمورد هگونگی اجرا ی برنامه هنای
آموزشننی قضننات درخصننوص کننود
جننزاء مننورد اسننتماع قرارگرفننت .
براساس این گزار ریاست تعلیمنات
قضننایی طبننق یننالن  ،تنندریس کننود
جدید جنزاء را در مرکنز کابنل و ۲۷
والیننت کشننور درههننارهوب برنامننه
های ینج روزه به اتما رسنانیده و در
مجمننوع  ۸6۱تننن از قضننات م نناکم

 -۱رسیده گی به جرایمی که قبنل
از انفا کود جزا و در زمان نافذ بودن
قوانین جزایی قبلی ارتکاب یافتنه انند
توسط قوانین جزاینی قبلنی دنورت
بگیرد مشروط به اینکنه احکنا قنوانین
قبلی که در زمان ارتکناب جنر نافنذ
بوده اند  ،به نفع متهم باشد .
 -۲اگننننر درجریننننان مراحننننل
م اکمنناتی و قبننل از دنندور حکننم

رییس اداره ملی مبنارزه بنا حنوادط طبیعنی سنریل
می گوید در دوروز گذشته کاروان های کمکی از
سوی کشور های قزاقسنتان هنین و سنازمان ملنل
مت د به سریل رسید و این کمک ها برای متضنرران
احتمالی خشک سالی توزیع میگردد.
عبنندالرحمان ایمنناق ریننیس اداره مبننارزه ملننی بننا
حوادط طبیعی به آژانس باختر گفت :این کمک هنا
شامل دو هزار و ههار دند بنوری آرد ،سنی و یننج
هزار قطی گوشت گاو به گوننه بسنته بنندی شنده
سه هزار بوری ینجاه کیلو یی برنج ،ششصد خیمنه و
کمهل میباشد کنه در دیهنو هنای اینن اداره جابجنا
شده است .
بقیة صفحة اول

ایماق اضافه کرد که آنان نیز بنا اسنتفاده از
امکانات مالی دولتی ینج هنزار بنوری آرد
و بننرنج ،دو هننزار ینجصنند قطننی روغننن
خریداری و خیره کنرده انند ،همچننان
ینج میلیون و ینجصد هزار افغانی یول نقند
نیز در اختیار دارنند و میتواننند در حناالت
وییه از آن استفاده کنند .
بر اساس بررسی های ابتدایی اداره مذکور
در خشننک سننالی کننه در سننال یننی رو
ییشبینی شنده اسنت ممکنن اسنت حندود
ینجاه هزار خانواده که بیشتر شان دهقاننان
اند به کمک نیاز خواهند داشت .

کمیسیون تدارکات ملی  ۱۰قرارداد...

درست معلومات معافیت کتلوی مربنوط
وزارت د ت عامه
 قننرارداد ارایننه خنندمات بننندویتانترنت بنرای اداره مسنتقل هواننوردی
ملکی
 قرارداد تدارک دو قلم تینل منوردضننرورت ریاسننت عمننومی اداره امننور
ریاست جمهوری.
افزون بر این درخواست اعطای قرارداد
های  ۳۲قلم مواد اعاشوی (ننان خشنک
گوشننت ،میننوه تننازه ،ترکنناری بنناب ،و
لبنیات) برای مبسسات ،قطعنات و جنزو
تا های وزارت دفاع ملی بنا اسنتفاده از
قرارداد های هارهوبی نیز از سوی اینن
کمیسیون منورد تاییند قرارگرفنت و بنه
مسبلین خاطر نشان گردید تا در راسنتای
تطبیق مبثر این قرار داد هنا شنفافیت ،و
معیارات الز را که در این زمینه موجود
است آنرا عملی نمایند.
در همننین حننال درخواسننت مناننور
اعطننای قننرارداد هننای  ۱5قلننم مننواد

تمامی این حاالت  ،با توجه بنه قنانون
نافذ و حاکم در زمان ارتکناب جنر و
نفع متهم  ،به قانونی عمل شود کنه بنه
نفع متهم باشند زینرا هند از وضنع
قوانین جزایی تامین عدالت و مسناعد
بودن آن به حال و نفنع منتهم اسنت،
ولی هرگاه درمراحل فو قانی  ،دوسیه
منجر به نقض گردد ورسیده گنی بنه
آنها مطابق کود جنزاء دنورت گینرد

دادرنگردد .
درادامننه جلسننه  ،بننا درنارداشننت
استهداییه دیوان جنرایم علینه امنینت
داخلی و خنارجی سنتره م کمنه در
خصوص ماده نهم ضمیمه شماره ینک
قننانون اجننراآت جزایننی رهنمننایی
دورت گرفت کنه در مناده متنذکره
قید ( مشنمول جنرایم بنه جناینت بنه
شمول اطفال ) قیند احتنرازی بنوده

اعمار سرک های داخل شهر تالقان کنه
از سنوی وزارت فوایند عامنه بنه جلسننه
ارایه گردید ،ناریات شانرا ارایه نمنوده و
در نتیجننه ایننن یننروژه مننورد تایینند
کمیسننیون واقننع نشنند و خنناطر نشننان
گردید تا یروسه داوطلبی این ینروژه بنا
استفاده از رو داوطلبی مقیند ،دوبناره
از سننر گرفتننه شننود .عننالوه بننر آن در
خواسننت ییشنننهاد هگننونگی یرداخننت
اضافه کاری به جانب کمهنی قنراردادی
فیکای کشنور ترکینه در ینروژه دسنتگاه
تولید برق آبی شورابک مربنوط وزارت
انننرژی و آب و همچنننان در خواسننت
مناوری اعطای قرارداد ینروژه دینزاین
تفصیلی یروژه بنند موسنی قلعنه ،کاننال
زمینداور و ساختمان ها برای شیله هنای
طبیعننی والیننت هلمننند مربننوط وزارت
زراعت ،آبیناری و مالنداری نینز منورد
تأیینند کمیسننیون تنندارکات ملننی قننرار
گرفت .در این جلسه ،در کننار رینیس و
اعضای کمیسیون تدارکات ملی نناظرین
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والیت های لغمان و جوزجان به نفنع
دولت لغو وقضایای مورد ب نث تنابع
رسنننیده گنننی مجننندد م اکمننناتی
دانسته شد .
بنننننرعالوه درجلسنننننه برخنننننی
ازدرخواسننتهای تبنندیلی م کمننه در
قضننایای منندنی و جزایننی نیننز جننزء
آجندا بود کنه درهنر منورد تصنامیم
مقتضی اتخا گردید .

کلیدی یی است که به آنها یرداختنه
شننده اسننت .ارزیننابی کمیسننیون در
بخنن هننای طننرز اداره ،زیربناهننا
مدیریت مالی و برنامههنا و ینروژههنا
به وزارت د ت عامه از ههنار نمنره
سه ن سه نمره میهد و در بخ هنای
مدیریت تندارکات و مننابع بشنری از
ههار نمنره ،دو ن دو نمنره منیدهند.
نمر  ۳نشاندهندهء ظرفیت متوسنط و
نمننر  ۲ظرفیننت ابتنندایی را نشننان
میدهد.

وقایوی و معنالجوی رشند روزافنزون
کیفی داشته باشد و جایی بنرای سنهل
انگاری و مداخلۀ سیاسی نباشد".
گننزار بررسننی ظرفیننت سننازمانی
وزارت د ن ت عامننه و برنامننه عملننی
برای رفع ننواقا در اینن وزارت ،در
آخرین نشست شورای عالی حاکمیت
قانون با حضورداشت رینیس جمهنور
ری نیس اجرایننی و معنناون دو ری نیس
جمهور ییشنک شند و از سنوی اینن
شورا به تصویب رسید .

بقیه صفحه اول

با توجه به خطرهای برخاسته...

در این عرده مرد منا کنامال موفنق
شننندند و در حماینننت از نانننا و
دموکراسننی در جایگنناه ویننیه قننرار
دارند.
وی مرد افغانستان در مورد حمالت
مرگبار گروه های تروریستی به وییه
داعنن بنناالی تجمعننات مردمننی و
اماکن منذهبی اشناره کنرد کنه در
نتیجه هفده حملنه خنونین ،بیشنتر از
یکهزار و دودد تنن از افنراد ملکنی
شهید و زخمی شده اند.
م منند م قننق همچنننان بننه طننرح
ییشنننهادج جننامع اداری و امنیتننی
مننناطق هزارجننات اشنناره کننرده و
تصریر نمود" :با توجه به خطرهنای
برخاسنننته از سنننوی گنننروه هنننای
تروریستی ،ایجاب منی کنند کنه بنه

دولننت امریکننا ،از ناریننات جننامع و
مفصل معاون ریاست اجرایینه تشنکر
نموده گفت که نارات شما منا را در
ن وه عمل در آینده کمنک بنینادج
میکننند .وج تأکینند نمننود کننه مننا
میخننواهیم ناریننات شننما را بننرای
موفقیت در افغانستان و بهبود اوضناع
در این کشور داشته باشیم.
جننان آر بنناس همچنننان افننزود:
"اینناالت مت ننده امریکننا خواهننان
ناامی اسنت کنه در آن همنه حنق
داشته باشند نانر بدهنند و سیاسنت
کنند ،و جریانهنای سیاسنی و منرد
افغانستان سهم داشته باشند و از ینک
کشننور مترقننی و متمنندن برخننوردار
گردند".
سفیر امریکا در ادامه افزود که منا از

به آن کشنور در حندود هفنت مناه ینی بنه منانور
همکاری های دوجانبه امنیتی وثبنات منطقنوی ایجناد
شد ،همچنان در این سفرتوافقنامه و اسناد همکناری در
زمینننه هننای گوننناگون بننه ویننیه سننکتورهای امنیتننی
ترانزیت زمینی و هوایی ،اقتصاد وتجنارت ،ت صنیالت
عننالی ،انننرژی ،زراعننت و معاهنند مسنناعدت هننای
خصودی بنا حضنور سنران افغانسنتان و از بکسنتان از
سوی مقا های دو کشور به امضا رسید.
گفتنیست در حاشیه نخستین نشست کمیسنیون مشنترک
امنیتی ،مشاور امنیت ملی کشور با وزیران دفناع ،امنور
خارجه و معاون نخست وزینر وشنماری از مقنا هنای
بلند یایه سیاسنی ازبکسنتان دیندار و در منورد توسنعه
روابط سیاسی ،امنیتی و اقتصادی مینان اینن دو کشنور
وهگونگی ساختار تطبینق توافقنامنه هنای کنه هنگنا
سفر رییس جمهور غننی بنه آن کشنور امضنا گردینده
بود ،ب ث کردند .همچنان مشاور امنینت ملنی کشنور
در دیداری کنه بناوزیر خارجنه ازبکسنتان داشنت در
مورد نشست دلر کنه قنرا راسنت در تاشنکند برگنزار
شود ب ث نمودند .و وزیر خارجه ازبکستان تعهد کنرد
که کشنور متعهند بنه دنلر و ثبنات در افغانسنتان و
منطقه بوده ،تنال هنای را در اینن راسنتا ،افنزای
خواهد داد تا برای مبثریت هرهه بیشتر نشست ییشنرو
که از بهنر تنأمین دنلر افغانسنتان برگنزار منی شنود،
گفتگو ها و مشوره هنای جداگاننه را بنا کشنور هنای
منطقه ادامه می دهد .همچننان وی تأکیند کنرد کنه
نشست دلر به ابتکار افغانستان و ازبکستان ،مشترکاتی بنا
اهدا روند کابل دارد و در عرده تطبیق فیصله هنا و
بدست آمدن اهدا  ،آن مبثر ثابت خواهد شد.
تالشهای حکومت وحندت ملنی در حنالی جندی تنر

می شود ،و گا های بلنندی را برمنی دارد تابتوانند از
این آزمون موفقاننه بدرآیند ،زینرا حکومنت وحندت
ملی در نخسنتین روزهنای آغناز بنه کنار  ،خطنوط
اساسننی سیاسننت خ نارجی دولننت را در ینننج حلقننه
تعری کرد که حلقه نخست آن بر می گردد به بهبنود
روابط میان کشور هنای همسنایه ،هنون افغانسنتان بنا
داشتن موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن مننابع وافنر
معدنی ،میتواند در آینده جایگناه خادنی را در منطقنه
به خود اختصاص دهد.
هرهند افغانستان به دلیل نبود ظرفیت کافی و تعرین
مشننخا از مناسننبات بننا کشننور هننای منطقننه در ایننن
سالهای یسنین از فردنت هنای طالینی ،اسنتفاده الز
رانبرد ،اما حکومت وحندت ملنی بنا تعرین دقینق و
مشخا از بهبنود روابنط مینان کشنور هنای منطقنه و
تطبیق یروژه های منطقوی دراین مدت توانسنت کنه
عالوه برامضای توافقنامه های همکناری ،ینروژه هنای
بزرگ و کالن منطقنوی را نینز در همکنای بنا کشنور
های منطقه رقم بزنند .کنه میتنوان بنه گوننه مثنال از
یروژه کاسا  ،۱000تایی ،خطنوط آهنن ،دسترسنی بنه
بننندر جابهننار و ...ینناد آورشنند .زیننرا بننه بنناوررهبری
حکومت وحدت ملی ،تطبینق ینروژه هنای منطقنوی،
زمینه دلر ،ثبات و بهبود زنندگی را در مینان مردمنان
منطقه به وجود خواهد آورد ،هون افغانستان با داشنتن
یتانسیل باال ،ظرفیت تبدیل شدن به ینل ارتبناطی مهنم
میان کشور های ،جنوب آسنیا ،آسنیای میاننه ،هنین و
کشور های ارویایی را دارد.
روی این اساس مرد افغانستان این تالشها حکومنت را
به دیده قدر می نگرند ،از تما اقشنار جامعنه بنه وینیه
سیاسیون کشور میخواهنند تنا حکومنت را در راسنتای

اعاشننوی( گوشننت) مننورد ضننرورت
ریاست های مربوطنه ریاسنت عمنومی
اداره امننور ریاسننت جمهننوری جهننت
تکمیل معیارات اعناده گردیند .اعضنای
کمیسیون تندارکات ملنی در رابطنه بنه
درخواسنت مناننوری اعطنای قننرارداد

ملی و بین المللی بنه شنمول کمیسنیون
هننای مننالی و بودجننه شننورای ملننی،
کمیسننیون اقتصنناد ملننی ولسننی جرگننه،
سیگار ،سیستیکای حماینت قناطع شنبکه
مبارزه علیه فسناد و دینده بنان شنفافیت
افغانستان حضور داشتند .

مناطق مرکزی توجه شود".
همینگونه جان آر باس سنفیر جدیند
ایاالت مت ده برای افغانستان ،ضنمن
تقدیم سال و تمنیات نینک رهبنرج

رئیس روزنامه ها -دکتور شمس الحق آريان فر شماره تماس۰79932585۰ :

تشکیل شوراج که به خاطر ناارت بر
روننندانتخابات تشننکیل شننود و بننه
خواسننت احننزاب سیاسنند و مننرد
افغانستان باشد حمایت می نماییم .

شننده اسننت کننه افغانسننتان دارد روزهننای سننخت و
دشواری را سهری می کند ،اما حکومت با گذشت هنر
روز برتأمین امنیت و ثبات افغانستان و منطقه مصنمم تنر

آمر و مدير مسئول روزنامة ملی انیس احمد شاکر ضربی ديجیتل ۰2۰ - 23۰۱342 :موبايل ۰7۰۰۰332۰5 :

توسعه اقتصادی ،بهبود روابط ،با کشور منطقنه و تطبینق
یروژه های بزرگ ،برقراری دلر و ثبنات دایمنی و....
یاری رسانند .
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