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 CAF هراتس-3 دردنتسا
 ؟تسیچ

 
 

 

 ،یصخش یتصخر ،ھنالاس یتصخر( شاعم اب یتصخر و یدعاقت قح ،بسانم شاعم ٔھیدات ھب فلکم امرفراک ■
 .تسا فیظنت نارگراک ھب )یقیوشت یتصخر ،ینالوط تمدخ یتصخر

 نتفای رییغت نامز رد ،فیظنت نارگراک یراک تینما تیوقت ھب فظوم ریمعت ناریدم و نیکلام و فیظنت ناراکنامیپ ■
 .دنتسھ ،ریمعت رد تفاظن دادرارق

 ھب روبجم فیظنت نارگراک ات دنراذگیم مارتحا فیظنت نارگراک هزیو یراک طیارش ھب فیظنت ناراکنامیپ ■
 .دنوشن دوخ هزیو طیارش ضقن

 ماجنا نؤصم لکش ھب ار ناش راک دنناوتب فیظنت نادنمراک ات دشاب دوجوم یفاک هزادنا ھب یدادرارق تاعاس دادعت ■
 ھک دشاب یروط کلام اب یدادرارق غلبم دنیامن راک شاعم نودب و هدنام نیعم تقو زا رتشیب ھکنیا نودب دنھد
 ششوپ ار تاناکما و لیاسو ،مروفینوی ،میلعت ،یتصخر  ،یدعاقت ،شاعم  نوچ فراصم مامت دناوتب هدننک مادختسا
 .دھد

 نارگراک ھمھ ،دھدب خر و دشاب زاجم یعرف دادرارق ندومن ھتسب رگا .تسا عنم زاجمریغ یعرف دادرارق ندومن ھتسب ■
 ...و یراکھفاضا ،یتصخر لیبقزا بسانم طیارش و شاعم لقادح زا دیاب یعرف راکنامیپ مادختسا تحت فیظنت
 ینوناقریغ لمع نیا .دریگب راک ھب ABN بلاق رد لقتسم راکنامیپ ثیحنم ار امش دیابن امرفراک .دنوش رادروخرب
 لحم رد ندید ھمدص تروص رد ،)ھمیب نادقف( ھمیب ششوپ زا تیمورحم و شاعم شھاک ضرعم رد ار امش و تسا
 .دھدیم رارق ،راک

 نیا و دنشاب وگباوج و فافش CAF لباقم رد CAF یسرزاب ھسورپ رد دیاب ریمعت کلام و ریمعت ریدم ،امرفراک ■
 .دنریگب شیپ رد هراومھ ریمعت ندش دییات زا دعب ار درکیور

 تظفاحم تازیھجت و تاناکما ،مزال لیاسو ،دوجوم اھ ھمیب مامت ،نؤصم فیظنت نارگراک یارب راک طیحم ■
 و ھحصلاظفح( WH&S میلعت و یمومع میلعت زا راک عورش زا لبق فیظنت نارگراک ھمھ ؛ سرتسد رد یصخش
 ھسورپ تیدوجوم ؛،رازگرب مظنم روطب دیاب یرورض تامیلعت و دنوشیم رادروخرب )راک طیحم رد تینوئصم
 ییوگروز یاھروپار ھب تقد اب دیاب امرفراک ھکنیا و ،تمحازم و ییوگروز دراوم  یھد روپار یارب فافش
  .دیامن یگدیسر
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 نیمات ار امش تازایتماو شاعم یاھ ھنیزھ دشاب رداق دیاب و هدوب یلام فراصم نیمآت لوؤسم امش هدننک مادختسا ■
  .دیامن یسررب ار دروم نیا مظنم لکش ھب دیاب ریمعت کلام .دیامن

 CAF یورس رد کارتشا یارب و دننک تفایرد دیاب ار CAF ھسلج ود رد کارتشا فرصم لاس رھ فیظنت نارگراک ■
 مھارف ار ریمعت رد CAF هراتس-3 دردنتسا تاعارم نازیم هرابرد هاگدید ھئارا ناکما یورس نیا .دنوشتوعد
 .دننک باختنا CAF هدنیامن کی دیاب فیظنت نارگراک .دزاسیم

 "دحتم نارگراک ھیداحتا" ناش ھیداحتا طسوت و دنریگب مھس ،ددنویپب ناش ھیداحتا ھب دنناوتب دیاب فیظنت نارگراک ■
 قح ھب دیاب و دشاب ھتشاد بسانمان راتفر ھیداحتا یاضعا اب  دناوتیمن ریمعت ریدم و تفاظن راکنامیپ .دنوش یگدنیامن
 .دراذگب مارتحا فیظنت نارگراک نمجنا یدازآ نتشاد

 ریدم ،)امش یامرفراک( تفاظن راکنامیپ  ،دننکیم حرطم ار یتالکشم CAF  سرزاب  ای فیظنت نارگراک  یتقو ■
 .دیامن تکراشم تالکشم نآ  عفر و یسررب دنور رد ھنالاعف دیاب ریمعت کلام و ریمعت

 
 ھب ،CAF هرابرد رتشیب تامولعم بسک یارب
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