
 
 
 

یربخ ھینایب  
 
 

 .دنک یم یناسر زور ھب ار ١٩-دیووک رآ یس یپ شیامزآ ھمانرب اتربلآ
 

 ٢٠٢٢ ھیئوژ ١٢

 و ھتشاد رارق دیدش یاھ یرامیب رطخ رد رتشیب ھک ییاھ ییاتربلآ یارب ار ١٩-دیووک رآ یس یپ شیامزآ ناکامک اتربلآ
  .دھد یم ھئارا دننک یم یگدنز ای راک رطخرپ یاھ طیحم رد

 ھب ینیلاب ینامرد یاھ شیامزآ .دش دنھاوخ لامعا رآ یس یپ شیامزآ ھمانرب ییارجا هویش و تیلومشم طیارش رد رییغت نیدنچ ،ھیئوژ ١٨ خیرات زا
 .درک دنھاوخ رییغت شیامزآ زکارم زا یخرب و تشاد دنھاوخ زاین ینامرد صصختم کی عاجرا

 یپ شیامزآ ھمانرب رد اھ یناسر زورب نیا .میراد تسد رد رگید یسفنت یاھ سوریو اب ھلباقم یارب ھک میتسھ یبوچراچ دربشیپ یارب مادقا لاح رد ام«
 ھب ار اتربلآ شیامزآ ماجنا تیفرظ دھد یم هزاجا ام ھب ،دنک یم لیھست ار اھ ییاتربلآ یکشزپ یاھ ھناخ ھب رت کیدزن یاھ تبقارم ھئارا ،ام رآ یس
 یبایزرا زکارم رد ھتشذگ لاس ود یارب ھک یتشادھب-یتبقارم متسیس نانکراک زا یخرب ھب و مینک تیادھ دنتسھ رطخ ضرعم رد رتشیب ھک یدارفا تمس
 ».دندرگزاب یتشادھب تامدخ ریاس ھب کمک یارب دوخ یداع فیاظو ھب دھ یم هزاجا دندوب هدش ھتفرگ تمدخ ھب

 تشادھب ریزو ،گنیپوک نوسیج

 ار ازنآولفنآ دننام رگید یسفنت یاھ سوریو تیارس شیازفا هارمھ ھب ١٩-دیووک جاوما ھمادا هدھاشم راظتنا دناوت یم اتربلآ ،زییاپ و ناتسبات یط رد«
 شیامزآ ھب عیرس یسرتسد ،نامرد یارب طیارش دجاو دارفا یارب و یرامیب ھب التبا ماگنھ رد ھناخ رد ندنام ،مئالع رب تراظن تیمھا ملیام .دشاب ھتشاد
 ».منک یروآدای ار یرامیب ماگنھ رد رآ یس یپ ای عیرس

 تشادھب دشرا یکشزپ لوئسم ،واشنیھ انید رتکد

 شیامزآ زکارم و )AHS( اتربلآ یتشادھب تامدخ یبایزرا رازبا

 ار ندوب طیارش دجاو یاھرایعم ھک یدارفا یارب اتربلآ یتشادھب تامدخ زکارم رد تقو ورزر یارب ناکامک اتربلآ یتشادھب تامدخ نیالنآ یبایزرا رازبا
 .دریگ یم رارق هدافتسا دروم دنا هدش هداد عاجرا ینامرد صصختم کی طسوت ای دننک یم یگدنز ای راک رطخرپ یاھ طیحم رد ،دنراد

 ینامرد زکارم رد اھ شیامزآ ،عماوج زا یخرب رد .دھد یم ھئارا یبایزرا زکارم زا یخرب رد ار رآ یس یپ شیامزآ ناکامک اتربلآ یتشادھب تامدخ
  .دنوش یم ماجنا تامدخ ریاس هارمھ ھب ،دنا هدش نییعت یریگ ھنومن یاھ ناکم ناونع ھب ھک اتربلآ یتشادھب تامدخ

 لحم رد ار شیامزآ دنناوت یم ینامرد زکارم ،دشاب زاین دروم سناژروا و ھیلوا یاھ تبقارم ،ینامرد تامیمصت ذخا یارب شیامزآ ماجنا ھک یعقاوم رد
  .دنھد عاجرا اتربلآ یتشادھب تامدخ زکرم کی ھب ار درف ای هداد ماجنا

 کشزپ عاجرا قیرط زا تیلومشم

 :لماش دارفا نیا .دنراد زاین کشزپ کی طسوت عاجرا ھب دنراد زاین رآ یس یپ شیامزآ ھب دوخ نامرد یارب ھک ییاھ ییاتربلآ ،ھیئوژ ١٨ خیرات زا

 ،دنشاب )ریویسدمر ای دیوولسکاپ( ییاپرس نامرد طیارش دجاو تسا نکمم ھک مئالع یاراد دارفا •
 ،دنتسھ رادراب ھک مئالع یاراد دارفا •
 ،دنا هدش هداد عاجرا شیامزآ ماجنا یارب دوخ یکشزپ یبایزرا زا یشخب ناونع ھب ھک یدارفا •



Classification: Public 
 

 
 .دنوش یم

 زکرم رد یریگ ھنومن ،ینامرد زکرم ای ھناخ رد عیرس یاھ شیامزآ لماش ھک دننک یم نییعت ار دوخ ضیرم یارب شیامزآ نیرتھب ھک دنتسھ ناکشزپ
 .دوش یم شیامزآ ماجنا یارب اتربلآ یتشادھب تامدخ زکرم کی ھب عاجرا ای رآ یس یپ شیامزآ یارب هاگشیامزآ ھب ھنومن لاسرا و ینامرد

 و هدرک دراو یبایزرا رازبا رد ار دوخ کشزپ مان دنوش یم هداد عاجرا اتربلآ یتشادھب تامدخ زکرم کی ھب دوخ کشزپ طسوت ھک ییاھ ییاتربلآ
 .دنک یم لاسرا اھنآ فرط زا ار شیامزآ تساوخرد اھنآ کشزپ

 ناکامک دنناوت یم دننک ورزر تقو دنناوت یمن ھک یدارفا ای دنرادن ھیلوا ینامرد تامدخ هدنھد ھئارا و هدش ییاپرس نامرد طیارش دجاو ھک ییاھ ییاتربلآ
 .دنریگب سامت ١-٨۴۴-٣۴٣-٠٩٧١ هرامش ھب تشادھب طخ هرامش اب

 یعاجرا دوخ قیرط زا تیلومشم

 دوخ اتربلآ یتشادھب تامدخ یبایزرا رازبا قیرط زا ناکامک دنناوت یم دننک یم راک ای یگدنز رطخرپ یاھ طیحم رد ھک طیارش دجاو یاھ ییاتربلآ
  :لماش دارفا نیا .دنھد ماجنا یعاجرا

 ،دننک یم یگدنز ای راک یتیم ای ییونیا ،نشین تسرف نایموب یوزنم و هداتفارود عماوج رد ھک مئالع یاراد دارفا •
 هاگھانپ و تیبرت و حالصا زکارم دننام الاب لاقتنا رطخ اب هژیو یاھ طیحم نانکراک و موادم یاھ تبقارم و یتشادھب یاھ تبقارم نانکراک •

 ،اھ
 
 .دنوش یم

 اھ شیامزآ ھب دوخ عماوج رد دنناوت یم ناکامک زین دننک یم یگدنز ای راک یوزنم و هداتفارود یتیم ای ییونیا ،نشین تسرف نایموب عماوج رد ھک یدارفا
 .دنشاب ھتشاد یسرتسد

  .دنشاب ھتشاد یسرتسد اھ شیامزآ ھب لحم نامھ رد دنناوت یم ناکامک زین دنراد روضح ای هدرک یگدنز الاب لاقتنا رطخ اب یاھ طیحم رد ھک یدارفا

 عیرس یاھ شیامزآ

 
 قیرط زا ناگیار عیرس شیامزآ یاھ ھتسب .دنتسھ اھ ییاتربلآ ھمھ یارب یصیخشت دوخ یارب تحار و سرتسد رد یرازبا ناکامک عیرس یاھ شیامزآ

 .دنراد رارق اھ ییاتربلآ ھمھ رایتخا رد ناتسا رسارس رد ھناخوراد اھدص

 طبترم تاعالطا

 ١٩-دیووک شیامزآ و مئالع •
 اتربلآ یتشادھب تامدخ یبایزرا رازبا •

 

 یا ھناسر یاھ شسرپ
 کویب ویتسا

١٧٣-٢٨٨-٧٨٠۵ 
 تشادھب ،دشرا یتاعوبطم ریبد
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