
ببھ زلزلھ زدگان شمال غر

شھریور ،اقدام بھ برگزاری مراسمی جھت اھدای کمکھای فوری بھ زلزلھ زدگان شمال 

ژاپن در ایران و آقای تاکھ ئو چی کبیر

ھمچنین آقایان .رئیس آژانس ھمکاریھای بین المللی ژاپن در ایران بھ عنوان نمایندگان کشور ژاپن حضور داشتند

مدیر کل عملیات و برنامھ ھای بشردوستانھ بین المللی 

وزارت امور خارجھ بھ عنوان نمایندگان 

ندبا قربانیان زلزلھ و بازماندگان آن، اظھار داشت

ایشان ھمچنین اعالم نمودند تعداد .اند

دگانی کھ خانھ کمکی بھ بازمان،حمام و توالت سیار، شاید کمک ناچیزی باشدولی امیدوارھستند کھ با اھدای این اقالم

در این مراسم جایکا .ھالل احمر و وزارت امور خارجھ نامھ ای را در این خصوص امضا نمودند 

تصمیم بھ ارسال کمک بھ درخواست دولت جمھوری اسالمی ایران
ھای امدادی فوری بھ دولت جمھوری اسالمی ایران کھ در زلزلھ شمال غرب کشور متحمل خسارات جدی شده گرفتھ 

حدود (میلیون ین ژاپن 18و ژنراتور بھ ارزش تقریبی 
.صورت می گیرد)جایکا

سفیر کبیرژاپن در حال سخنرانی

بھ زلزلھ زدگان شمال غرسفارت ژاپن در ایرانفوریکمکھایبرگزاری مراسم تحویل 

شھریور ،اقدام بھ برگزاری مراسمی جھت اھدای کمکھای فوری بھ زلزلھ زدگان شمال 1سفارت ژاپن در ایران ،در تاریخ 

کبیردراین مراسم کھ در کارخانھ گروه تولیدی مان برگزار شد،عالیجناب کومانو سفیر 

رئیس آژانس ھمکاریھای بین المللی ژاپن در ایران بھ عنوان نمایندگان کشور ژاپن حضور داشتند

مدیر کل عملیات و برنامھ ھای بشردوستانھ بین المللی ان ،پورخانعلی ،نی،معاون امداد و نجات جمعیت ھالل احمر ایر

وزارت امور خارجھ بھ عنوان نمایندگان ازقلمی زاده ،کارشناس میزژاپن،اداره سوم آسیای شرقی و اقیانوسیھ 

با قربانیان زلزلھ و بازماندگان آن، اظھار داشتکومانو، سفیر کبیر ژاپن در ایران، ضمن ابراز ھمدردی عمیق

اندبسیار متاثر شده ،کھ از شمار بسیار قربانیان زلزلھ ھای متعدد شمال غرب ایران 

حمام و توالت سیار، شاید کمک ناچیزی باشدولی امیدوارھستند کھ با اھدای این اقالم

.ھایشان را ازدست داده اند ،کرده باشند

ھالل احمر و وزارت امور خارجھ نامھ ای را در این خصوص امضا نمودند 

.حمام و توالت ھای سیار را بھ ھالل احمر ایران اھدا نمود

بھ درخواست دولت جمھوری اسالمی ایرانمردادماه در پاسخ 27دولت ژاپن در تاریخ 
ھای امدادی فوری بھ دولت جمھوری اسالمی ایران کھ در زلزلھ شمال غرب کشور متحمل خسارات جدی شده گرفتھ 

و ژنراتور بھ ارزش تقریبی )شامل حمام(این کمک ھا شامل توالت سیار 
جایکا(بوده و از طریق آژانس ھمکاری ھای بین المللی ژاپن 

حمام و دستشویی سیاراھدایی توسط سفارت ژاپن

برگزاری مراسم تحویل 

سفارت ژاپن در ایران ،در تاریخ 

.غرب ایران نمود

دراین مراسم کھ در کارخانھ گروه تولیدی مان برگزار شد،عالیجناب کومانو سفیر 

رئیس آژانس ھمکاریھای بین المللی ژاپن در ایران بھ عنوان نمایندگان کشور ژاپن حضور داشتند

نی،معاون امداد و نجات جمعیت ھالل احمر ایرامت

قلمی زاده ،کارشناس میزژاپن،اداره سوم آسیای شرقی و اقیانوسیھ و ھالل احمر

.ایران حضور داشتند

کومانو، سفیر کبیر ژاپن در ایران، ضمن ابراز ھمدردی عمیقعالیجناب

کھ از شمار بسیار قربانیان زلزلھ ھای متعدد شمال غرب ایران 

حمام و توالت سیار، شاید کمک ناچیزی باشدولی امیدوارھستند کھ با اھدای این اقالم100

ھایشان را ازدست داده اند ،کرده باشند

ھالل احمر و وزارت امور خارجھ نامھ ای را در این خصوص امضا نمودند ,سفارت ژاپن ،جایکا

حمام و توالت ھای سیار را بھ ھالل احمر ایران اھدا نمود

دولت ژاپن در تاریخ )مرجع(
ھای امدادی فوری بھ دولت جمھوری اسالمی ایران کھ در زلزلھ شمال غرب کشور متحمل خسارات جدی شده گرفتھ 

این کمک ھا شامل توالت سیار .است
بوده و از طریق آژانس ھمکاری ھای بین المللی ژاپن )الر آمریکاد225000

حمام و دستشویی سیاراھدایی توسط سفارت ژاپن


