
 
 

 یبوچ تابن بآ شیامزآ لاور« عورش دروم رد نینچمھ و سمسیرک تالیطعت زا لبق ھسردم رخآ ھتفھ رد شیامزآ لاور دروم رد یتاکن
)Lolli)« سمسیرک تالیطعت زا دعب هدشھنیھب 

 
 ،زیزع نیدلاو

 
 .تسا امش نادنزرف عفن ھب ھک یرما ،تسا ماجنا لباق لاس نایاپ ات یروضح شزومآ ،امش یرای زین و ناراکردنا تسد ھمھ بوخ یراکمھ اب
 .مینک رکشت امش تیامح زا  لاس نایاپ رد میلیام نیاربانب

 
 رایتخا رد هدشقفاوت یاھنامز رد جیاتن ھب طوبرم تاعالطا ھک تسا هدرک مھارف ار ناکما نیا امش و ھسردم ،اھهاگشیامزآ نیب گنھامھ طابترا
 ھمھ یتمالس یارب نکمم ینمیا نیرتشیب اب ،ناکدوک یارب سورد رد تکرش ،ھجیتن ندش تبثم تروص رد رد ات دریگ رارق ناراکردنا تسد ھمھ
 ،هدنیآ رد یتلاح نینچ زورب ای ،اھهاگشیامزآ رد راک یالاب مجح لیلد ھب یلامتحا ریخأت زورب تروص رد .دشاب ریذپ ناکما هرابود ھلصافالب ،اھنآ
 .دینک کرد ار طیارش نیا میھاوخیم امش زا

 
 هوالع نازومآشناد ،اھحبص ھک یا ھنوگ ھب میتسھ )Lolli( یبوچ تاب نبآ تست شور یزاس هداس لاح رد ام ،2022 ھیوناژ 10 زا عورش اب 
 یاھھنومن دناوتب هاگشیامزآ ،یھورگ شیامزآ ھجیتن ندش تبثم تروص رد ات دنھدب لیوحت ھسردم ھب زین یدارفنا ھنومن کی ،یھورگ ھنومن رب
 ھب ،بیترت نیا ھب .میاهداد عالطا امش ھب دروم نیا رد 2021 ربماون 16 خیرات رد ھسردم لیمیا ھلیسو ھبً البق ام .دنک شیامزآ ھلصافالب ار یدرف

 ثعاب نیا .دیھد لیوحت ھسردم ھب ار یدارفنا ھنومن ،یھورگ شیامزآ ھجیتن ندش تبثم تروص رد تسین مزال رگید ،تسرپرس کی ناونع
 ھمھ :ینعی عقاو رد .دننامب یگناخ ھنیطنرق رد زور کی امش نادنزرف دشابن مزال ،یھورگ شیامزآ ھجیتن ندش تبثم تروص رد ھک دوشیم
 .دندرگرب سالک ھب دعب زور حبص دنناوتیم دشاب ھتشاد یفنم ھجیتن اھنآ یدارفنا ھنومن ھک ینازومآشناد
 .دش دیھاوخ علطم ھجیتن زا هاگشیامزآ طسوتً امیقتسم ،زومآ شناد هدش تبث یاھ هداد ساسا رب ،کدوک تسرپرس ناونع ھب امش
 عالطا ھسردم ھبً اروف ار رییغت ھنوگ رھ و دیراد ھگن زور ھب ار سرادم رد هدش هریخذ سامت تاعالطا ھک تسا یرورض ،راک نیا ماجنا یارب 
 .دیھد
 ھب میقتسم ھعجارم زا ھک میھاوخ یم امش زاً احیرص ام ،یریگ راک ھب لوا ھلحرم رد شیامزآ شور نیا قیبطت لاور ھب ھجوت اب صوصخ ھب
 .دیریگب سامت ھسردم اب لاقتنا هرود نیا رد موزل تروص رد و دینک یراددوخ اھهاگشیامزآ

 
 :مینک بلج شیامزآ بوانت رد ریز تارییغت ھب ار امش ھجوت میلیام ،نیا رب هوالع 

 
 سمسیرک تالیطعت زا لبق ھسردم رخآ ھتفھ رد شیامزآ بوانت  .1

 
 مینکیم لصاح نانیمطا ام بیترت نیا ھب .درک دنھاوخ تکرش 2021 ربماسد 22 یھورگ نومزآ رد ناکدوک ھمھ ،تالیطعت زا لبق ھتفھ نیرخآ رد
 سمسیرک تالیطعت زا لبق یارب ھتفایقیبطت شیامزآ لاور زا یلک یامن کی .دنورب تالیطعت ھب نکمم ینمیا نیرتشیب اب دنناوتیم امش نادنزرف ھک
 ندوب تبثم تروص رد ھک تسانعم نادب نیا .دش دھاوخ هدافتسا سمسیرک تالیطعت ات موسرم لاور نامھ .دوشیم هداد رارق  یشزومآ لاتروپ رد
 .دیروایب ھسردم ھبً امیقتسم ار ناتدنزرف یدرف ھنومنً افطل ،یھورگ شیامزآ
 ،دنک ھئارا ھسردم ھب ار یدارفنا ھنومن کی ھسردم زور نیرخآ رد یھورگ شیامزآ رد التبم درف ندرک صخشم یارب تسا روبجم امش دنزرف رگا
 لاسرا امش یارب 2021 ربماسد 24 ینعی ،دعب زور حبص رد هاگشیامزآ طسوتً امیقتسم یدرف شیامزآ ھجیتن نیا ھک مینک هراشا ھتکن نیا ھب میلیام
 .دیرادیمرب یدرف ھنومن ندوب تبثم تروص رد ار یدعب یاھماگ ،نیدلاو ناونع ھب امش .دش دھاوخ

 
 سمسیرک تالیطعت زا سپ لوا ھتفھ رد شیامزآ بوانت .2

 
 ناونع ھب ار یدارفنا و یھورگ ھنومن کی دیاب نازومآشناد ھمھ ،ھسردم رد دیدج یلیصحت لاس نکمم عورش نیرتنمیا ندرک مھارف روظنم ھب
 یشزومآ لاتروپ رد ھک  موسرم شیامزآ بوانت ھمادا رد .دنھدب لیوحت 2022 ھیوناژ 10 ھبنشود زور رد PCR یبوچ تابن بآ شیامزآ زا یشخب
 اھ هاگشیامزآ رد تاشیامزآ دادعت شیازفا ھک دینک کرد ار عوضوم نیا میھاوخیم امش زا .تفای دھاوخ ھمادا هدنیآ ھبنشراھچ زا ،تسا هدش هریخذ
 ھجیتن زونھ و هدوب تبثم اھنآ یھورگ شیامزآ جیاتن ھک ینازومآشناد .دوش یدرف و یھورگ یاھشیامزآ جیاتن لاسرا رد ریخأت ھب رجنم دناوت یم
 یگناخ یاوزنا حالطصا ھب رد ،یدارفنا نومزآ جیاتن مالعا نامز ات 2022 ھیوناژ 11 ھبنشھس زور رد ،تسا هدشن صخشم اھنآ یدارفنا نومزآ

   .دنام دنھاوخ
 

 دنزرف یارب ار ھسردم ھب ملاس تشگزاب و ھمھ ینمیا ،سمسیرک تالیطعت لوط رد نادنورھش شیامزآ یاھھنیزگ زا مظنم هدافتسا اب دیناوت یم امش
 .دیھد شیازفا دوخ

 
 .دیریگب سامت ام اب افطل ،دیراد یروف لاوس رگا 

 
 .مینک یم وزرآ دیدج لاس رد یبوخ عورش و مارآ تالیطعت امش یارب ام

 
 ،تامارتحا میدقت اب 
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