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تاریخ  مقدونیھ شمالی در طول 
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ی ین نشریھ توسط صلیب سرخ شھر اسکوپیھ با مشارکت کمیساریا
ت عالی پناھندگان سازمان ملل در مقدونیھ شمالی تھیھ شده اس
ش این پروژه با حمایت کمیسیون اروپا و وزارت کشور اتری

ده و تامین مالی شده است. این نشریھ فقط بھ نظرات نویسن
.کمیسیون اروپا واکنش نشان می دھد

ل وزارت کشور اتریش و کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل در قبا
رد ھرگونھ استفاده دیکھ ممکن است از اطالعات موجود در آن صورت گی

مسئول نیستند

printed 2021
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حمل و نقل

 شما می توانید از طریق مقدونیھ شمالی با
 چندین نوع حمل و نقل عمومی حرکت کنید:
 اتوبوس، قطار و ماشین تاکسی یا حمل و

نقل خصوصی

 مھم ترین بزرگراه، بزرگراه بین 
 است کھ از کشور A1 / E-75 المللی

.صربستان بھ یونان می گذرد

 می توانید با قطار در سراسر کشور 
 سفر کنید. مقدونیھ شمالی با قطار بھ

.یونان و صربستان متصل است

 حمل و نقل اتوبوس بین شھری نیز 
.در سراسر کشور وجود دارد

 فرودگاه ھای بین المللی در اسکوپیھ 
.و اوھرید وجود دارد

 شرکت ھای تاکسیرانی خصوصی 
 در شھرھا و در شھر اسکوپیھ یک
.وجود دارد (JSP) اتوبوس عمومی

[ 

[

[ 

[

[
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لینک ھای مھم حمل و نقل
[ https://zk.mk/intercity-bus-station-skopje?lang=en&choice=JA  -  ایستگاه اتوبوس بین شھری اسکوپیھ
[ http://e-avtobuska.mk/
[ http://skp.airports.com.mk/en-EN/- فرودگاه اسکوپیھ
[ http://ohd.airports.com.mk/en-EN/- فرودگاه اوھرید
[ http://www.jsp.com.mk/  - شرکت حمل و نقل عمومی (حمل و نقل عمومی شھری در شھر اسکوپیھ و مناطق اطراف)
[ https://zk.mk/search/?what=taxi&lang=en&fi lter_city=15457  - شرکت ھای تاکسیرانی در اسکوپیھ
[ https://mzt.mk/?lang=mk  - راه آھن مقدونیھ

ایستگاه قطار و اتوبوس
(محلی و بین المللی) فرودگاه بین و مللیایستگاه تاکسی
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آن ارزش  و  ارز 

 دینار مقدونی واحد پول رسمی مقدونیھ شمالی است. در
 26 آوریل 1992 معرفی شد. سکھ ھای 1، 2، 5، 10 و
 50 و ھمچنین اسکناس ھای کاغذی بھ ارزش ھای 10،

 و 2000 دیناری در 1000 ،500 ،200 ،100 ،50
اصتفاده است

 میانگین ارزش دالر نسبت بھ سایر ارزھا بھ شرح زیر
  است

 MKD 100 حدود  1,9      
 MKD 100 حدود  1,6

 *فھرست مبادالت ارزی بانک ملی 

https://www.nbrm.mk/kursna_lista-
en. nspx

مبادلھ ارز بھ دالر و بالعکس در کلیھ صرافی ھا و
ھمچنین در بانک در کلیھ شعبھ بانک ھای موجود در

RSM بدون کارمزد با نرخ صرافی خصوصی و یا نرخ 
.مبادلھ ای امکان پذیر است

 از بانک برداشت دینار از طریق دستگاه ھای خودپرداز با
 استفاده از اکثر کارت ھای پرداخت (از جملھ ویزا،

 مسترکارت و داینرز کالب) امکان پذیر است. دستگاه ھای
خودپرداز بھ طور گسترده در دسترس ھستند

10                   50                 100                            200                     500                 1000                2000 

دنار 50     10 ,5 ,2 ,1

:

دالر است
یورو است

RSM (2021 نوامبر)

 برای انتقال وجھ و اعمال حقوقیھ پولی فرد نیاز بھ **
 داشتن حساب بانکی شخصی برای افراد غیر مقیم از
 یکی از بانک ھای کشور دارد. برای افتتاح حساب

 بانکی، متقاضی باید یک کارت شناسایی معتبر برای
 تنظیم محل اقامت داشتھ باشد کھ در آن یک شماره

 شناسایی منحصر بھ فرد برای یک خارجی صادر شده
 توسط وزارت کشور (شماره شناسایی منحصر بھ فرد

یک شھروند) باشد

 و 

دنار دنار دنار دنار دنار دنار دنار



7

اپراتورھای تلفن ھمراه مراقبھای پھداشتی

 شماره تلفن تماس از خارج از کشور مقدونیھ

 شماره پیش پرداخت (کارت) را می توان از چندین نقطھ
 فروش خریداری کرد و برای فعال کردن شماره باید یک

شماره شناسایی شخصی ارائھ دھید

 یک شماره پس پرداخت با عقد قرارداد در تسھیالت
 فروش اپراتورھای تلفن ھمراه بھ دست می آید کھ برای
 آن باید شماره شناسایی شخصی یا شماره گذرنامھ درج

شود

 حمایت ثانویھ و ثالث با اضافھ پرداخت حدود  
20درصد  ھزینھ برای ھمھ بیمھ شدگان می باشد. در 

صورتی کھ  شخص بیمھ نباشد، ھزینھ کلیھ خدمات بھ 
طور کامل  دریافت می شود. شھروندان مقدونیھ، 

صاحبان وضعیت و شھروندان خارجی انواع مختلفی 
دارند از بیمھ دولتی 

 اطالعات دقیق در مورد خدمات بھداشتی را می توان 
از  وزارت کار و سیاست اجتماعی و وزارت بھداشت 

دریافت کرد

http://zdravstvo.gov.mk/ 
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Health care can be pro

 ھمھ شھروندان کشور در تمام سطوح بھ خدمات درمانی
دسترسی دارند
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 خدمات درمانی می تواند در مراکز بھداشتی و درمانی با
 بودجھ دولتی یا در موسسات خصوصی ارائھ شود کھ
 در صورت عدم انعقاد قرارداد با بھداشت عمومی،

ph ھزینھ آن بھ طور کامل پرداخت می شود
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 نظام سالمت عمومی دارای سھ سطح است: مراقبت
 ھای بھداشتی اولیھ، ثانویھ و ثالث. مراقبت ھای

 بھداشتی اولیھ برای ھمھ افراد دارای بیمھ درمانی
رایگان است

)(فقط بھ زبان مقدونی و آلبانیایی موجود است
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اموزش و پرورش

 مدارس ابتدایی و متوسطھ تحت صالحیت شھرداری ھا
 ھستند، بھ جز مدارس متوسطھ در اسکوپیھ بھ عنوان

 پایتخت کھ تحت صالحیت شھر اسکوپیھ ھستند. وزارت
 آموزش و پرورش توسعھ مستمر نظام آموزشی و علم

.را مدیریت می کند

 آموزش بھ چھار زبان ارائھ می شود. عالوه بر زبان
 مقدونی، دانشجویان می توانند بھ زبان آلبانیایی، ترکی یا

.صربی نیز تحصیل کنند

 سالگی برای آموزش19تحصیل در سنین شش تا 
عمومی ابتدایی و متوسطھ اجباری است

اموزش پیش دبستانی
 سال در نظر گرفتھ شده6 ماه تا 9برای نوزادان از 

 است و در مھدکودک ھای دولتی و خصوصی ارائھ می

تحصیالت ابتدایی
 تحصیالت ابتدایی نھ سال بھ طول می انجامد. برای ھمھ

. سال رایگان و اجباری است15 تا 6کودکان

 مدت دوره متوسطھ عمومی )تحصیالت متوسطھ( چھار 
سال است

 آموزش متوسطھ در دبیرستان ھای دولتی رایگان است و
 توسط دبیرستان ھا، فنی و حرفھ ای و سایر ھنرستان ھا

.ارائھ می شود

تحصیالت عالی
 آموزش عالی شامل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و

مستقل ھستند. دکترا در مؤسسات آموزش عالی و مؤسساتی است کھ

اموزش بزرگساالن
 یک گروه ھدف ویژه در اولویت ھای آموزشی

 جمھوری مقدونیھ شمالی، جمعیت بزرگسال است کھ
 آموزش آنھا توسط قانون آموزش بزرگساالن و قانون

 آموزش حرفھ ای تنظیم می شود. سیستم آموزش
 بزرگساالن توسط مرکز آموزش بزرگساالن ترویج می

 شود، موسسھ ای کھ توسط دولت برای نیازھای
 اجتماعی و اقتصادی مقدونیھ ایجاد شده است کھ برای

 صالحیت ھای پیشرفتھ بزرگساالن برای کمک بھ
 بازار کار و توسعھ شخصی آنھا در نظر گرفتھ شده

.است
 برای اطالعات بیشتر بھ وب سایت وزارت آموزش

جمھوری مقدونیھ شمالی مراجعھ کنید

https://mon.gov.mk/en/
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مسکن کار مقدونی 
زبان را یاد بگیرید

 اگر می خواھید در مقدونیھ شمالی کار پیدا کنید، می
توانید از وب سایت ھا و موسسات زیر مراجعھ کنید

- آژانس کاریابی جمھوری مقدونیھ شمالی
https://av.gov.mk/home.nspx

Kariera MK (وب سایت) -
https://kariera.mk/

- استخدام (وب سایت
https://www.vrabotuvanje.com.mk/

- یافتن شغل (وب سایت
https://www.najdirabota.com.mk/va-

cancieslist.aspx

- استخدام (وب سایت
https://vraboti.se/?lang=en

Fakulteti MK (وب سایت)-
https://www.fakulteti.mk/job/

vrabotu-vanje

* 

 زبان مقدونی یک زبان اسالوی جنوبی است و بخشی از
 ھای ھند و ھای اسالوی از خانواده زبان گروه زبان
 اروپایی است. در کل قلمرو جمھوری مقدونیھ و در

 روابط بین المللی زبان رسمی، زبان مقدونی و الفبای
 کیریلیک آن است. زبان دیگری کھ حداقل20درصد از
 شھروندان بھ آن صحبت می کنند (آلبانیایی) نیز زبان
 رسمی و الفبای آن بر اساس قانون استفاده از زبان ھا

 است. زبان مقدونی بھ عنوان یک درس اجباری در
 سیستم آموزشی تدریس می شود و عالوه بر این، اگر

 می خواھید زبان مقدونی را یاد بگیرید، می توانید کالس
ھا و مدارس خصوصی پیدا کنید

 پلتفرم                               دوره ھای رایگان
زبان را ارائھ می دھد

http://learnmacedonian.online/

[ https://apartmani.mk/

[ https://zk.mk/search/?what=re  -
al+estate+agencies&lang=en&fi lter_ 
city=15457

[ www.booking.com

[ https://www.airbnb.com/
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 طبق قانون استخدام و کار اتباع خارجی، این
 افراد می توانند پس از اخذ مجوز کار صادر
 شده توسط آژانس کاریابی جمھوری مقدونیھ
 شمالی / مرکز کار صالحیتدار محلی، از حق

خود استفاده کنند

 اگر می خواھید مسکن در مقدونیھ شمالی (برای
 اقامت موقت یا مسکن) پیدا کنید، می توانید از وب

سایت ھای زیر دیدن کنید

LEARN MACEDONIAN
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در مقدونیھ شمالی کمک بخواھید شماره تلفن ھای 
ھای اضطراری

خط تلفن رایگان ملی برای قربانیان خشونت خانگی
+ 389 70/75/77 141 700 (24/7)

 خط کمک کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل برای
 ,SMS)  پناھندگان، پناھجویان و افراد بی تابعیت
Viber, WhatsApp): +389 70 229 001

کمک حقوقی رایگان
 خط باز برای پناھندگان، پناھجویان و افراد بدون تابعیت
(SMS, Viber, WhatsApp), +389 78 359 298 

 کھ انجمن وکالی جوان مقدونیھ با آن کار می کند، با
 حمایت کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل در

  مقدونیھ شمالی، یا از طریق ایمیل تماس با
contact@myla.org.mk or یا در وب سایت  

www.myla.org.mk (بھ زبان انگلیسی موجود است)

کمک ھای روانی اجتماعی و مشاوره اجتماعی 
صلیب سرخ شھر اسکوپیھ بھ پناھندگان و پناھجویان
 کمک رایگان ارائھ می دھد. خدمات شامل پشتیبانی

 برای دسترسی بھ خدمات و برنامھ ھای ملی، مشاوره
 اجتماعی، حمایت روانی، فعالیت ھای آموزشی و

.تفریحی است

 خط         برای حمایت روانی اجتماعی
+389 70 414 756

 اگر در مورد قانونی و شرایط بازداشت سؤالی دارید، می
 توانید با مکانیسم پیشگیری ملی در دفتر بازپرس در

جمھوری مقدونیھ شمالی تماس بگیرید
+ 389 2 3129 335   

contactombudsman@ombudsman. mk; 
npm@ombudsman.mk

 در جمھوری مقدونیھ شمالی خدمات اخذ تابعیت، 
 شناسنامھ، گواھی ازدواج و غیره را می توان بھ

صورت الکترونیکی از طریق پورتال دریافت کرد
https://uvmk.gov.mk/en/home-english/

112 
192 
193 
194 
195 
196 
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SMS

تلفن

پست الکترونیکی

تلفن

 برای کودکان بی سرپرست، مرکز مددکاری اجتماعی رسماً و *
 قانوناً مسئول است و تیم حرفھ ای را تعیین می کند کھ در ھنگام
 انجام اقدامات رسمی توسط ارگان ھای دولتی از حقوق او دفاع
 کھ درصد ریسک را تشخیص ЦСР می کند و با تیم متخصص

میدھد ھمکاری می کند

ارزیابی نیازھا و اقداماتی کھ باید برای حمایت از کودکان انجام شود .

کمک اضطراری عمومی 
پلیس 

آتش نشانی
آمبوالنس

مرکز مدیریت بحران
امداد جاده ایAMSMخدمات

 [ 
[

 [ 
[
[
[
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 جمھوری مقدونیھ شمالی در شبھ جزیره بالکان واقع شده
 است. مقدونیھ شمالی در سال 1991 استقالل خود را از

 یوگسالوی سابق اعالم کرد. این کشور از شمال با
 صربستان (و کوزوو)، از شرق با بلغارستان، از جنوب

.با یونان و از غرب با آلبانی ھمسایھ است

 مقدونیھ شمالی کشوری مستقل، دموکراتیک و اجتماعی
 است. بھ عنوان یک تقسیم اداری، 80 شھرداری در

 کشور وجود دارد کھ 10 بخش از آنھا در قلمرو شھر
 اسکوپیھ است کھ بھ عنوان یک واحد جداگانھ از

.خودگردانی محلی پایتخت کشور است

،،

اطالعات عمومی در مورد شناخت جمعیت در مقدونیھ شمالی

ھمچنین ھشت منطقھ وجود دارد کھ اھداف آماری
 اقتصادی و اداری را انجام می دھند: اسکوپیھ، شرق

جنوب شرقی، شمال شرق، پالگونیا، واردار، جنوب ،
غربی و پولوگ. شھرھای بزرگتر عبارتند از: تتوو ،

 گوستیوار، کیچوو، اوھرید، بیتوال، پریلپ، ولز اشتیپ،
.استرومیتسا، کوچانی و کاوادارچی

 جمعیت این کشور در حدود دو میلیون نفر (2002)
است کھ اکثریت آن ھا مقدونی ھستند و پس از آن ،

 آلبانیایی ھا، ترک ھا، روم ھا، بوسنیایی ھا، والش ھا
 صرب ھا و سایر جوامع قومی قرار دارند. در کل قلمرو

جمھوری مقدونیھ و در روابط بین المللی آن
 زبان رسمی، زبان مقدونی و الفبای کیریلیک آن

 درصد از20است. زبان دیگری کھ حداقل  شھروندان
 بھ آن صحبت می کنند )آلبانیایی( نیز زبان رسمی و
.الفبای آن بر اساس قانون استفاده از زبان ھا است

 اکثریت جمعیت مقدونیھ شمالی را مسیحیان
 ارتدوکس ،تشکیل می دھند و پس از آن ادیان مسلمان

.کاتولیک، پروتستان و سایر ادیان قرار دارند
 بزرگترین رودخانھ در قلمرو مقدونیھ شمالی رودخانھ
 کیلومتر طول301واردار است کھ در مقدونیھ شمالی

دارد

منطقھ پولوگ
منطقھ اسکوپیھ 

منطقھ وردار 

منطقھ پالگونیا

منطقھ شمال شرغ

منطقھ جنوب قربی

منطقھ شرغ

منطقھ جنوب شرقی

(از مجموع 388 کیلومتر)
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 بزرگترین دریاچھ ھا دریاچھ ھای اوھرید،
 پرسپا و دویران ھستند (عکس خرس قھوه ای،
 قزل آالی اوھرید، باالی کوه کوراب، دریاچھ

(اوھرید

 نقش برجستھ بیشتر کوھستانی است و بلندترین
.آن کوه کوراب (2764 متر) است

 سھ پارک ملی وجود دارد: ماورووو، پلیستر و 
 گالیچیتسا. چھارمین پارک ملی کوه شار در حال

.شکل گیری است

 مقدونیھ شمالی از نظر تنوع زیستی و گونھ ھای 
 بومی گیاھی و جانوری غنی است. برخی از آنھا
 تحت حمایت قانون ھستند، مانند خرس قھوه ای،
 آھو، قزل آالی اھرید، کرکس سر سفید، و نرم
 تنان، بنفشھ آلشار، بلوط مقدونی و فوای گراس

وحشی از جانوران

 در مقدونیھ شمالی، مناطق آب و ھوایی مدیترانھ
 ای و قاره ای با ھم ادغام می شوند و باعث

 تابستان ھای خشک و گرم و زمستان ھای سرد و
مرطوب می شوند

اسکوپیھ پایتخت مقدونیھ شمالی

 شھر اسکوپیھ پایتخت مقدونیھ شمالی و یک مرکز
 اداری، سیاسی، اقتصادی، فرھنگی و آموزشی- علمی
 است. در شمال کشور و در حاشیھ رودخانھ واردار واقع
 شده است. اسکوپیھ دارای بیش از 800000 جمعیت و

 10 شھرداری است: ایرودروم، بوتل، گازی بابا،
 گورچھ پتروو، کارپوش، کیسال وودا، سارای، سنتار،

چاییر و شوتو اوریزاری

 نام باستانی شھر اسکوپی است. اسکوپیھ در دره
اسکوپیھ قرار دارد و توسط کوه ھا احاطھ شده است

 این شھر دارای چندین پل و رودخانھ است، از جملھ
 رودخانھ واردار و پل سنگی، ترسکا، لپنص، پچینا،
 کادینا رکا، مارکووا  رکا و پاتیشکا رکا. بر روی

 رودخانھ ترسکا، در دره متکا، یک نیروگاه برق آبی و
 قدیمی ترین دریاچھ مصنوعی ماتکا وجود دارد کھ بھ

 عنوان یک اثر طبیعی یکی از مقاصد اصلی
گردشگری در اسکوپیھ است

 اسکوپیھ تابستان ھای طوالنی، خشک و گرم و زمستان
ھای سرد و مھ آلود دارد
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در مقدونیھ شمالی از چھ جیزھایی بازدید کنیم؟

 مقدونیھ شمالی دارای مناظر طبیعی، فرھنگی و تاریخی
 بسیاری است کھ برای آشنایی با فرھنگ و سنت این کشور

ارزش دیدن را دارد. بعضی از آنھا ھستند

 ماتکا، نزدیک اسکوپیھ - منطقھ حفاظت شده،
مکانی برای استراحت و لذت بردن از طبیعت

 اوھرید و دریاچھ اوھرید - یک سایت میراث 
جھانی یونسکو

پارک ھای ملی گالیسیکا، ماوروو و پلیستر 
پیست ھای اسکی و قلھ ھای کوه شار 

رصدخانھ مگالیتیک کوکینو 
ووچانی و کارناوال ووچانی 

(آبشارھا (اسموالرسکی، بابونا و غیره 
غار ورلو 

 اسکوپیھ ھمچنین شھر انسانیت و ھمبستگی است کھ پس
 از زلزلھ فاجعھ بار سال 1963 با کمک ھای داخلی و

بین المللی بھ شھری مدرن تبدیل شد

برخی از مکان ھای دیدنی در اسکوپیھ

 پل سنگی روی رودخانھ واردار، نماد شھر
.اسکوپیھ
قلعھ کالھ

بازار قدیمی اسکوپیھ 
برج فئودالی در تاالر ارتش 

.ایستگاه راه آھن قدیمی و موزه شھر اسکوپیھ 
موزه ھنرھای معاصر 
موزه مبارزه مقدونی 

مرکز یادبود ھولوکاست برای یھودیان مقدونیھ 
صلیب ھزاره 

خانھ یادبود مادر ترزا 
خیابان مقدونیھ 

اطالعات بیشتر را می توان در یافت
 https://skopje.mk/
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مقدونیھ شمالی در طول تاریخ

 مقدونیھ شمالی گنجینھ ای از فرھنگ و باستان شناسی
 است کھ توسط تعدادی از مکان ھای باستان شناسی در

 قلمرو آن نشان داده شده است: استوبی، ھراکلیا، قلعھ
 کالھ، قلعھ سامویل، مارکووی کولی، اسکوپی و

.ماکنونیوم در کروشوو

 از دوره نوسنگی و کشاورزی اولیھ، عصر برنز و آھن،
 ھا دوران باستان تا امپراتوری عثمانی، ھمھ این دوره

گیری مقدونیھ شمالی امروزی داشتند نقش مھمی در شکل

 بھ عنوان دوره ھای مھم  می توان  رویدادھا را مشخص
کرد

سکونت اسالوھا در بالکان و مقدونیھ (پایان قرن
ششم

مأموریت روشنگری سنت سیریل و سنت متدیوس 
قرن نھم

ایجاد الفبای اسالوی - گالگولیتی (قرن نھم 
ایجاد الفبای کیریلیک - کیریلیک (پایان قرن نھم 

پادشاھی ساموئل (اواخر قرن دھم

[

 حکومت عثمانی از اواسط قرن 14 تا قرن
19120( 20)

قیام ایلیندن علیھ عثمانی ھا و تشکیل جمھوری
کروشوو

جنگ جھانی اول و جبھھ مقدونی (تسالونیکی)
1918-1914
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، اکتبر 1941 11 مقاومت مسلحانھ در برابر اشغال آلمان
نازی در طول جنگ جھانی دوم

سپتامبر، روز استقالل 8
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غذاھای سنتی

 غذا در مقدونیھ شمالی تحت تأثیر غذاھای منطقھ مانند
 مدیترانھ (ترکی، یونانی، ایتالیایی) یا خاورمیانھ است. با

 توجھ بھ موقعیت جغرافیایی و مناسب برای پرورش
 سبزیجات و میوه ھا، آنھا در غذاھای مقدونیھ و دستور

.خت غذاھا دخیل ھستند

 در جمھوری مقدونیھ شمالی چندین بازار میوه و تره بار
 با منابع غنی میوه و سبزیجات وجود دارد کھ عمدتاً از این

منطقھ سرچشمھ می گیرند

برخی از غذاھای سنتی

 تابھ لوبیا، تھیھ شده از لوبیا پختھ شده، با افزودن
پیاز، فلفل، گوجھ فرنگی و سایر ادویھ ھا

 تورلیتاوا کھ معموالً یک غذای سنتی است کھ از •
 مخلوط سبزیجات و گوشت پختھ شده در تنور در

یک ظرف سفالی سنتی تھیھ می شود

 بورک، نانی است کھ از خمیر درست میشود •
ومخلوط مواد و پختھ شده در فر

 نان سیمیت (غذا بھ شکل ساندویچ تھیھ می شود کھ •
 از نان (مفین) و پای چرب (پر نشده) بدون پر کردن

 ان (پنیر، گوشت یا مانند آن) درست می شود کھ
شبیھ بورک است

 زلنیک، یک شیرینی سنتی بالکان است کھ از
 پوستھ ھای نازک با پر کردن ترکیبات مختلف پنیر،
 تخم مرغ، سبزیجات برگ سبز، گوشت، تره
فرنگی و برنج درست می شود

 کاچمک یا بکردان، نوعی آرد ذرت کھ با آب و
 روغن پختھ می شود، معموالً با ماست و پنیر سرو

می شود
پاسترمالیا، خمیر پختھ با گوشت ~

 آیوار پخش فلفل قرمز و بادمجان سرخ شده 
مخصوص منطقھ

 تمامی رستوران ھای مقدونیھ شمالی دارای گواھی تھیھ
 و HASAP غذا بر اساس استانداردھای سیستم ھای

HALAL می باشند. ھنگام خرید یک وعده غذایی، می 
 توانید اطالعاتی را جویا شوید کھ آیا غذا طبق این

سیستم ھا تھیھ شده است یا خیر
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 بھ عنوان یک کشور کوھستانی و با توجھ بھ توسعھ 

 پرورش گوسفند، تعداد زیادی محصوالت لبنی یافت می 
شود
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