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یربخ ھینایب  
 

 

 یتسرپ داژن اب هزرابم و ریگارف عماوج داجیا
  ٢٠٢٣ سرام ١٧

 ھب کمک یارب یلام ھنیزھ کمک یاھ ھمانرب رد رالد نویلیم ۵/٩ غلبم اتربلآ تلود
 .دنک یم یراذگ ھیامرس ندوب یگنھرفدنچ جیورت و یتسرپ داژن اب هزرابم

 روظنم ھب یگنھرفدنچ و ترجاھم ،تراجت ترازو .تسا ریگارف عماوج داجیا و یتسرپ داژن اب هزرابم ھب دھعتم تلود نیا
 دنراد اتربلآ یگنھرفدنچ عماوج یاقترا و تیامح رد یمھم شقن ھک ناتسا یندم ھعماج رد ییاکرش اب ،رما نیا ھب یبایتسد
  .دنک یم یراکمھ

 یاقترا ثعاب ھک دھد یم صاصتخا یموق یگنھرف یلام کمک ھمانرب ھب ار لاس ھس یط رد رالد نویلیم ٨ غلبم ٢٠٢٣ ھجدوب
 ھمانرب ھب ار رالد نویلیم ۵/١ غلبم لاس ھس یط رد اتربلآ تلود ،هوالع ھب .دوش یم ندوب یگنھرفدنچ و یگنھرف نیب کرد
  .دھد یم صاصتخا )MARG( یتسرپ داژن دض یلام کمک

 دننک یم کمک یگنھرف نیب کرد ھب ھک یتامادقا و یتسرپ داژن اب هزرابم یارب اھ شالت زا تیامح ھب ام ھک تسا یتایح رایسب«
 نتفای ھب اتربلآ تلود .دنک یم نیمات ار یتسرپ داژن دض و یگنھرف دنچ یاھ حرط زا تیامح ھنیزھ ٢٠٢٣ ھجدوب .میھد ھمادا

   ».داد دھاوخ ھمادا ناگمھ یارب عماوج نتخاس رت نما یارب دیدج یاھ هار

  یگنھرفدنچ و ترجاھم ،تراجت ریزو ،یناش ناجار

 داژن دض یاھ حرط ھک دنریگ یم قلعت اتربلآ یعافتناریغ یاھ نامزاس ھب یتسرپ داژن دض و یگنھرفدنچ یاھ ھنیزھ کمک
 یاھدادیور زا تیامح ھب دنناوت یم اھ ھنیزھ کمک نیا .دنشاب ھتشاد مارتحا و یریگارف جیورت یاتسار رد ییاھ هژورپ و یتسرپ
 دوخ گنھرف رتشیب شزومآ لابند ھب ھک یعافتناریغ نامزاس رھ زا .دنبای صاصتخا شزومآ و اھ هاگراک ،اھ هراونشج ،یگنھرف
 دجاو یبھذم و یگنھرف دنچ یاھ هورگ و یتیم و ییونیا نایموب ،نایموب .دھد ھئارا ار دوخ تساوخرد ھک دوش یم توعد تسا

 .دنتسھ رالد رازھ ٣٠ رثکادح تفایرد طیارش

 نیب تاطابترا زا یلام یاھ کمک نیا .دننک یم کمک یگنھرفدنچ فلتخم یاھ هورگ ھب دیدج یموق یگنھرف یلام یاھ کمک
 ار ییاھ تصرف و هدرک کمک یتسرپ داژن ھب نداد نایاپ یارب یموق یگنھرف یاھ هورگ ھب ،هدرک تیامح یبھذم نیب و یگنھرف
  .دنریگب نشج ار نآ و هدرک تکرش نایموب گنھرف رد ات دنھد یم رارق اھ ییاتربلآ رایتخا رد

 ھلمج زا تلود ینونک یاھ حرط لمکم دیدج یموق یگنھرف یلام کمک ھمانرب و )MARG( یتسرپ داژن دض یلام کمک ھمانرب
 .دنتسھ اتربلآ یتسرپ داژن دض مادقا ھمانرب



 

Classification: Public 

 ربارب رد اھ ییاتربلآ زا تیامح ،مدرم یاھزاین ھب ییوگخساپ یارب یتشادھب یاھ تبقارم متسیس لوحت قیرط زا ٢٠٢٣ ھجدوب
 عونت موادت و تیفیک اب شزومآ ھئارا ،رتشیب لغاشم داجیا اب داصتقا دربشیپ و عماوج نتشاد ھگن نمیا ،یگدنز یالاب یاھ ھنیزھ
 .دنک یم نیمضت ار اتربلآ هدنیآ ،ییاز

 

 طبترم تاعالطا

 یگنھرفدنچ و یتسرپ داژن دض یلام کمک •
 اتربلآ یتسرپ داژن دض مادقا ھمانرب •

 یا ھناسر دنچ

 یربخ سنارفنک هدھاشم •

 
 

 یا ھناسر یاھ شسرپ
 رلھوک ترگ

٧٨٠-۵۵۴-۵٧٧٧ 

 یگنھرفدنچ و ترجاھم ،تراجت یتاعوبطم ریبد


