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قبول سرپرستی یک بذر برای نجات یک گونه گیاهی
ژن  بانک  بذر  سرپرستی  قبول  سایت  به  بذر  سرپرستی  قبول  برای 
)15 الی   9 ساعت  چهارشنبه،  تا  )شنبه  نمایید.   مراجعه  طبیعی  منابع 

راست  سمت  تصویر  اسکن  با 
سرپرستی  سایت  وارد  می توانید 
با روش های مختلف  و  بذر شوید 
ایران  گیاهی  از گونه های   حمایت 
یا  شده   آشنا  سرپرستی  قبول  و 
سرپرستی یک بذر را قبول نمایید.

 www.nrgb.rifr-ac.ir :سایت
 nrgb@rifr-ac.ir:ایمیل

تلفن: 44787280-5 021 

 مالیات سبز
 حمایت و حفاظت از بذور بانک ژن منابع طبیعی اریان 

 (vioo.ir   ویووفرواگشه اینترنتی )شرکت انب تجارت خاورمیاهن نوین توسط 

 دکتر عادل جلیلی

گلها و مراتع کشور  رئیس موسسه تحقیقات جن

 «مهربانی انم آفریننده هب »  
 بانک ژن  منابع طبیعی ایران

 یا با اسکن تصویر مقابل وارد سایت. مراجعه نمایید ac.ir-www.nrgb.rifr برای قبول سرپرستی یک بذر به سایت 
 09308122273: موبایل       -  021 44787280-5: تلفن.    شوید ژن منابع طبیعی ایران قبول سرپرستی بذر بانک 

 و � کشور طبیعی منابع از شرکت حمایت رب مبنی مالیات اداره هب انهم ای ویوو، سایت فروش سود از %5 رسید ردیافت قبال رد موسسه
 .می دهد اراهئ شرکت هب ربداری  بهره و پیگیری  جهت
   .می نماید استفاده طبیعی و انقراض حال رد بذور احیای و گیااهن نگهداری  حفظ، جهت رد را  فوق زهینه شرکت، حمایتی رپداخت قبال رد موسسه
 .می نماید ایجاد را  الزم ساخت اهی زری طبیعت، از حفاظت با ارتباط رد عمومی آگاهی افزایش راستای رد موسسه
 اریان سراسر رد انقراض حال رد گیااهن بذور نگهداری  محل زبرگترین هک اریان طبیعی منابع ژن بانک حامی بعنوان را  شرکت انم موسسه
 فرواگشه نوین، خاورمیاهن تجارت انب شرکت حمایتی پوشش تحت ژن بانک) می نماید ردج و اعالم بذر سررپستی قبول سایت رد را  است
 .(می گیرد قرار ویوو، اینترنتی
کان شود¬می متعهد موسسه   وژیه تخفیف با اریان ملی شناسی گیاه ¬باغ رد موسسه قوانین طبق را  شرکت تبلیغاتی و ربندینگ اهی¬فعالیت ام
 .آورد فراهم

 فرزاهن بهنیا
 شرکت انب تجارت خاورمیاهن نوین مدری عامل 

 سال یک زهار و چهارصد خورشیدییکم مهر ماه  


