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اریان

استانذار هوذاى خواستار
حوایت پارک علن و فناوری
از کارآفریناى ضذ

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -اػابًذاس ّوذاى گتفتت=
عولکشد پبسک علن ٍ فٌبٍسی دس ّوذاى س بیت ثختؾ
ًیؼت ٍ حوبیت ّبیی ثیـاشی اص کبسآفشیٌبى هی تتَاًتذ
داؿاِ ثبؿذ.
ثِ گضاسؽ ایشًب هحوذ ًبكش ًیکجخت دس دیذاس ثب اعضبی
ّیبت اهٌبی کبًَى کبسآفشیٌی اػابى ّوتذاى افتضٍد= اص
عولکشد پبسک علن ٍ فٌبٍسی دس اػابى ّتوتذاى سا تی
ًیؼان چشا کِ پبسک علن ٍ فٌبٍسی ثبیذ تَاًوٌذی ّتبی
ثیـاشی داؿاِ ثبؿذٍ.ی اظْبس کشد= تَػتعتِ هتاتَاصى ٍ
تَػعِ صیشثٌبیی ٍ اػبػی ّش کـَس ٍ هٌطقِ ٍ ّتشجتبیتی
صهبًی اػت کِ ثخؾ خلَكی دس آى فعبلیتت داؿتاتِ
ثبؿذ ٍ تَػعِ ای کِ قشاس اػت اؿاغبل سا حتل ٍ سؿتذ
اقالبدی ای بد کٌذ ٍ كبدسات سا افضایؾ دّذ ثتبیتذ ثتب
فکش ٍ دػت ثخؾ خلَكی ای بد ؿَد.اػابًذاس ّوذاى
ثب ثیبى ایٌکِ دس کـَس ثشاػبع قَاًیي هَجَد ٍ قتبًتَى
اػبػی هاشقی کـَس ثخؾ دٍلای هت تبص ثتِ ػتشهتبیتِ
گزاسی دس ای بد کبسافشیٌی ًیؼت افضٍد= دس چـن اًتذاص
دیذُ ؿذُ ثبیذ ثِ ًشخ سؿذ ّـت دسكذی ثشػتیتن کتِ
دػایبثی ثِ ایي ّذف الضاهبتی داسدً.یکجخت گفت= ثشای
سػیذى ثِ ایي ّذف کـَس ثِ ّ <99ضاس هیلیتبسد تتَهتبى
پَل ٍ  :9هیلیبسد دالس اسص ًیبص اػت کِ ثتِ ًتشخ سؿتذ
ّـت دسكذی ثشػذ ٍ ثبیذ تب پبیبى ػتٌتذ چـتن اًتذاص
 4797قذست اٍل هٌطقِ ثبؿین ٍ قذست اٍل ایي سؿذ سا
هی خَاّن ٍ ایي اهش ًیبص ثِ کبسافشیٌی داسدٍ.ی تلشیت
کشد= ثخؾ خلَكی ثبیذ دس ّوذاى ػشهتبیتِ گتزاسی
کٌذ چَى تٌْب ساُ ایي اػت ٍ ثخؾ خلَكی تَقت دس
تؼْیل داسد ٍ اعاوبد هی خَاّذً .یکجخت ثب ثیبى ایٌکِ ثب
ّوِ ػشهبیِ گزاساى دس سػاِ ّبی هخالف  ،عتالٍُ ثتش
سؤػبی ثخـی ،خَدم ًیض هزاکشُ هی کٌن افضٍد= کبس هتب
حوبیت اص تَلیذ اػت ٍ تب کبسآفشیي ًتجتبؿتذ تتَلتیتذی
ؿکل ًخَاّذ گشفت ٍ.ی اداهِ داد= ای تبد اؿتاتغتبل ٍ
ثشدى ًبى ػش ػفشُ جَاًبى ّذفی هقذع اػت ٍ ثبیذ ّوِ
ًْبدّب ٍ تـکل ّبی فعبل ایي حَصُ ثشای اؿاغبل ثتب ّتن
ّوبٌّگ ثبؿٌذٍ.ی افضٍد= فشٌّگ ػشهبیِ گتزاسی دس
ّوذاى کوشًگ اػت ٍ عالقِ ثِ ػشهبیِ گزاسی اص ػَی
افشاد ثَهی دس ّوذاى ٍجَد ًذاسد.

غارهای استاى یسد در هعرض
تخریب سودجویاى

ػشٍیغ خجشی سٍصًتبهتِ اسک -هؼتئتَل کتبسگتشٍُ
غبسًَسدی اػابى یضد ًؼجت ثِ تعشم ثشخی ػَدجتَیتبى
ثِ غبسّبی اػابى کِ ثِ ثْبًِ تَػعِ گشدؿگشی ٍلتی ثتب
تخشیت ّوشاُ اػتّ ،ـتذاس داد.حؼتي اًتاتظتبسی دس
گفتٍگَ ثب ایؼٌب – هٌطقِ یضد ،ثب اؿبسُ ثِ تخشیتّتبی
اخیش غبسّبی اػابى کِ ثْبًِ تَػعِ گشدؿگشی دس حتبل
اتفب اػت ،تلشی هیکٌذ= غبسّبی اػابى یکی پغ اص
دیگشی ثِ علت کؼت دسآهذ ٍ ؿْشتّبی لتحتظتِ ای
تخشیت هی ؿًَذٍ.ی ثب ثیبى ایي کِ ثؼیبسی اص ایي غبسّب
پغ اص هیلیَىّب ػبل گزؿت صهبى تـتکتیتل ؿتذُ اًتذ،
عٌَاى هی کٌذ= هابػفبًِ ایي سٍصّب ؿبّتذ ّؼتاتیتن کتِ
گشٍُّبی جیعت گشد ثِ دلیل ًبآؿتٌتبیتی ثتِ ػتیتؼتاتن
حفبظای غبسّب ،دس صهبًی اًذک ًبثَدی ایي آثبس صیتجتبی
جیعی سا سقن هیصًٌذ.اًاظبسی اص ػَء اػافبدُّبی ثشخی
افشاد ػَدجَ دس ایي ثبسُ ًیض خجش هیدّذ ٍ هتی گتَیتذ=
ثعضبً دیذُ هیؿَد غبسّبیی کِ  59ػبل اص اکاـبف آًْب
هیگزسد ،اص ػَی ثشخی گشٍُّب اص «ػتشغتَى ّتب »ثتِ
«فب یوبّب »تغییش ًبم پیذا هیکٌذ ٍ ثب تجلیغبتی هجتٌتی ثتش
اکاـبف غبسی جذیذ دس اػابى ثشای جزة هـاشی ثیـاش
کِ الجاِ تخشیت ثیـاش ایي ػشهبیِّبی هلی سا ًیض ثِ دًجبل
داسد ،تالؽ هیؿَد.ایي غبسًَسد حشفِای کـَسهتبى اص
هؼئَالى ٍ هاَلیبى اهش هی خَاّذ تب ثتشای حتفتبظتت اص
غبسّبی اػابى ٍسٍد کٌٌذ ٍ ؿشایطی ػبلن سا ثشای ثبصدیذ
عالقوٌذاى ٍ گشدؿگشاى اص ایي ػشهبیِّبی عظیتن غتیتش
قبثل ثشگـت فشاّن اٍسدًذ ٍ دػت ػَدجَیبى سا اص ایي
هٌبث خذادادی قط کٌٌذ.

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -فشهبًذاس اسدثیل اص افاابح ثتیتؾ
اص  489پشٍطُ دس دِّ هجبسک ف ش دس ایي ؿْشػابى خجش داد.
ثِ گضاسؽ ایشًب  ،جَاد صً بًی دس جلؼِ ّوبٌّگی ػابد دِّ ف ش دس فشهبًذاسی اسدثیل افضٍد=
ثشای اجشا ٍ تکویل ایي پشٍطُ ّب کِ ثیـاش آًْب دس هٌب ق هحشٍم ٍ سٍػابیی اػت ثیؾ اص ػتِ
ّضاس هیلیبسد سیبل ّضیٌِ ؿذُ اػتٍ.ی ثب اؿبسُ ثِ ایي کِ ثب افاابح ایي پشٍطُ ّب تحَل عظیوتی
دس ایي هٌب ق كَست خَاّذ گشفت ،اظْبس کشد= ثْشُ ثشداسی اص ایي پشٍطُ ًـبى دادى گَؿِ
ای اص دػابٍسدّبی دٍلت یبصدّن دس هٌطقِ اػتٍ.ی ثیبى کشد= هابػفبًِ آى تَس کتِ ثتبیتذ
عولکشد ٍ صحوبت دٍلت ثِ ا ال عوَم ًشػیذُ ٍ دِّ ف ش فشكای هٌبػجی ثتشای هتعتشفتی
دػابٍسدّبی اًقالة اػالهی ٍ خذهبت اسصًذُ دٍلت اػت ٍ ّوِ دػتاتگتبّتْتبی اجتشایتی
هَظفٌذ عولکشد خَد سا اص شیق سػبًِ ّب ٍ خجشگضاسی ّب اعالم کٌٌذ تب هتشدم اص اقتذاهتبت
اسصًذُ دٍلت ٍ ًظبم آگبُ ؿًَذ.

هردم سره را از ناسره تطخیص هیدهنذ



ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -اػابًذاسالجشص گفت= ثشخی اٍقبت هتٌتبفت هتلتی
تحت تبثیش هٌبف حضثی ٍ گشٍّی قشاسهیگیشد.
ثِ گضاسؽ خجشًگبس ایؼٌب هٌطقِ الجشص ،ػیذ حویذ ْبیی دس هشاػن افاابح تًَتل
هحاـن کبؿبًی هْشٍیالی کشج ثب اؿبسُ ثِ ثذسقِ ثبؿکَُ آیت ا سفؼتٌت تبًتی
تَػط هشدم اظْبسکشد= آیت ا ّبؿوی سفؼٌ بًی یک قْشهبى هلی ّؼاٌذ؛ چشاکِ قجل اص اًقالة دس سکتبة
اهبم هجبسصُ کشدُ ٍ ثعذ اص اًقالة ًیض < 8ػبل دس کٌبس هقبم هعظن سّجشی حضَس داؿاتِ ٍ دس جتبیتگتبُ ّتبی
هخالف ثِ ًظبم ٍ هشدم خذهت کشدًذ.
ٍی اداهِ داد= حضَس ثب ؿکَُ هشدم دس هشاػن ثذسقِ ایـبى ًـبى داد هشدم ػشُ اص ًبػشُ سا ثِ خَثی تـتختیتق
هیذٌّذ ٍ دسثؼیبسی اص هؼبئل ثِ آگبّی هٌبػجی سػیذُاًذ.
ٍی افضٍد= آیت ا سفؼٌ بًی دسهیبى الجشصًـیٌبى ًیض جبیگبُ ٍیظُای داسًذ ٍ ایي اهش اص حضَس آًْب دس هشاػوی
کِ پٌج ؿٌجِ گزؿاِ ثب ّذف گشاهیذاؿت یبد ٍ خب شُ یبس ٍفبداسسّجش اًقالة ثشگضاس ؿذ ثِ ختَثتی هـتْتَد
اػتٍ.ی ا بفِ کشد= خَؿجخابًِ علی سغن فضبػبصیّب ٍ تالؽ ثشای تخشیت ؿخلیت ایـبى اص ػتَی عتذُ
ای ،هـخق ؿذ آیت ا ّبؿوی ثِ عٌَاى قْشهبًی هلی دس دلْبی هشدم جبی داسًذ.

کاهص تلفات حوادث هعذنی در آرربایجاى غربی طی سال جاری
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هتعتبٍى اهتَس
هعبدى ٍ كٌبی هعذًی ػبصهبى كٌعت ،هتعتذى
ٍ ت بست آرسثبی بىغشثی اصکبّؾ خؼتبسات
ٍ جشاحبت ًبؿی اصحَادث هعبدى تی ػتبل
جبسی خجشداد.
عجذالحویذ ػشتیپی دس گفت ٍ گَ ثب خجشًگتبس
ایؼٌب هٌطقِ آرسثبی بى غشثی افضٍد= اص اثتاتذای
ػبل جبسی تبکٌَى تٌْب یتک هتَسد حتبدثتِ
هعذًی دس ػط اػابى گضاسؽ ؿذُ اػت کتِ
هابػفبًِ ی ایي حبدثِ یک کبسگش جبى خَد
سا اص دػت دادٍ.ی عذم سعبیت ًکبت ایوٌی،
عذم سعبیت اػابًذاسّبی ایوٌی دس ػتبختت
ت ْیضات هعذًی ،ػْل اًتگتبسی کتبسگتشاى
هعبدى دس اػافبدُ اص ٍػبیل ایوٌی ٍ عذم التضام
کبسگشاى هعذًی ثشای ی دٍسُ ّبی آهَصؿی
ایوٌی سا اص جولِ علل ثشٍص حَادث هتعتذًتی
دس ػط اػابى عٌَاى کشد.هعبٍى اهَس هتعتبدى
ٍ كٌبی هعذًی ػبصهبى كتٌتعتت ،هتعتذى ٍ
ت بست آرسثبی بى غشثی گفت= ػبصهبى ثتشاثتش
قَاًیي ٍ هقشسات ثشای هعبدى داسای ً 58فش ٍ

ثیـاش اص ً 58فش کتبسگتش التضام
کشدُ اػت ًؼجت ثِ تعییي یک
ًفش هؼتئتَل ایتوتٌتی ٍ یتک
ًفشهؼئَل ثْذاؿت اقذام کٌتٌتذ
ثذیْتی اػتت ایتي هتَ تَ
هَجت افضایؾ سعبیت هؼتبئتل
ایوٌی دس هعذى هی ؿَد.
ٍی اداهتتِ داد= ثتتبصدیتتذّتتبی
تلبدفی ثِ هٌظَسکٌاشل سعبیت
ًکبت ایوٌی تَػط کبسؿٌبػتبى
هعبًٍت اهَس هعبدى ٍ كتٌتبیت
هتتعتتذًتتی ٍ ّتتوتت تتٌتتیتتي
کبسؿٌبػتبى HSEEػتبصهتبى
ٍثبصدیذّبی تلبدفی دٍسُ ای ًتیتض تتَػتط
ػبصهبى ًظبم هٌْذػی هعذى اػابى ثب ّوکتبسی
ٍ ّوبٌّگی ػبصهبى ٍ ثبصسػبى فٌی ٍ ایتوتٌتی
تَػط کبسؿٌبػبى ٍصاست هاجَ دس دٍسُ ّبی
صهبًی هٌظن اً بم هی گیشد.ػشتیپتی تلتشیت
کشد= ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهتَصؿتی ایتوتٌتی
ثشای ثْشُ ثشداساى ٍ هؼئَلیي فٌی ،ثتشگتضاسی

جایگاه هحیط زیست
در برناهه های توسعه ایراى

دٍسُ ّبی HSEEثتشای ثتْتشُ ثتشداساى ٍ
هؼئَلیي فٌی ٍ الضام ثْشُ ثشداساى ثتِ سعتبیتت
کلیِ ًکبت ایوٌی ٍ فٌی اص اقذاهبت اً بم ؿذُ
ثشای افضایؾ ػط ایوٌیکبّتؾ حتَادث دس
هعبدى اػابى ثَدُ اػت کتِ اهتیتذ اػتت ثتب
افضایؾ ػط ایوٌی دس هعبدى ّی گبُ ؿتبّتذ
ٍقَ حَادث هعذًی دساػابى ًجبؿین.

حاضیه سازی ها و بی انصافی ها در ارهاى هردم اصفهاى جایی نذارد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -اػابًذاس اكفْبى
گفت= هشدم اكفْبى ثب حضَس گؼاشدُ خَد دس
هشاػن یبدثَد آیت ا ّبؿوی سفؼٌ بًی ًـتبى
دادًذ کِ حبؿیِ ػبصی ّب ٍ ثی اًلبفتی ّتب دس
هٌظش ٍ ارّبى آًْب جبیی ًذاسد.
ثِ گضاسؽ ایشًب ،سػَل صسگتشپتَس دس ؿتَسای
اداسی اػابى اكفْبى کِ ثب حضَس هعبٍى حقَقی
سئیغ جوَْسی ثشگضاس ؿذ ،افضٍد= ایي حبؿتیتِ

ّب ٍ ثی اًلبفی ّتب ٍ ًؼتجتت دادى
کبسّبیی کِ دس ؿبى هؼئَالى ًتظتبم
ًیؼت ثِ آًْب ًِ ،تٌْب دس هٌظتش هتشدم
جبیی ًذاسد ثلکِ ثبعث هی ؿَد هشدم
ثیـاش قذسداى ختذهتاتگتضاساى ختَد
ثبؿٌذ.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ هتشدم اكتفتْتبى ثتب
حضَس پشؿتکتَُ ختَد دس هتشاػتن
یبدثَد آیت ا ّبؿیوی سفؼتٌت تبًتی
خیلی خَة دسخـیذًذ ٍ قتذسداًتی
خَد سا اص یبس دیشیي اهبم ٍ سّتجتشی
ًـبى دادًذ ،افضٍد= ّوِ هؼئَالى ثبیتذ
خذهاگزاس ٍ قذسداى ایي هشدم ثب ٍفب ثبؿٌذ.
اػابًذاس اكفْبى گفت= هشدم اكفْبى ثب حضتَس
دس هشاػن تشحین آیت ا ّبؿوی سفؼتٌت تبًتی
ًوبیـی اص ٍحذتّ ،وگشایتیّ ،تن افتضایتی ٍ
اعاذال گشایی سا ثِ هٌلِ ظتْتَس گتزاؿتاتٌتذ.
ٍی اظْبس کشد= هللی ثتضس ًتوتبص جتوتعتِ
اكفْبى دس عوش کَتبُ خَد ثشای دٍهیي ثبس پغ
اص ًوبص عیذ فطش ،هولَ اص جوعیت ؿذ.اػتاتبًتذاس

اكفْبى افضٍد= ّوِ فعبالى ػیبػی ،جٌبح ّتب ٍ
گشٍُ ّبی ػیبػی  ،ؿخلتیتت ّتب ،عتلتوتب ٍ
سٍحبًیَى ،ثبصاسیبى ٍ کؼجِ ٍ هؼئَالى ًْبدّتبی
ًظبهی ٍ اًاظبهی دس هشاػن تتشحتیتن آیتت ا
ّبؿوی سفؼٌ بًی دس اكفْبى حتب تش ؿتذًتذ.
ٍی ا بفِ کشد= هشدم قذسداى ٍ ثبٍفبی اكفْتبى
ًـبى دادًذ کِ قذس یبس كذیق اًقالة سا ثِ سغتن
ّوِ ثی اًلبفی ّب ٍ هؼبئل حبؿیِ ای کِ ثعضی
ّب ًبجَاًوشداًِ ای بد هی کتٌتٌتذ ،هتی داًتٌتذ.
هشاػن یبدثَد آیت ا ّبؿوی سفؼٌ تبًتی سٍص
ؿٌجِ ثب حضَس هقبهتبت کـتَسی ،لـتکتشی ٍ
اػابًی دس هلتالی اكتفتْتبى ثتشگتضاس ؿتذ.
آیتا علی اکجش ّبؿوی سفؼٌ تبًتی ؿتبهتگتبُ
یکـٌجِ < 4دی هبُ دس  ;5ػبلگی ثِ دلیل عبس ِ
قلجی دس ثیوبسػابى ؿْذای ت شیؾ داس فبًتی سا
ٍدا گفت.پیکش ٍی سٍص ػِ ؿٌجِ گزؿاِ پتغ
اص اقبهِ ًوبص تَػط سّجش هتعتظتن اًتقتالة دس
داًـگبُ تْشاى ثب حضَس هیلیًَی هشدم ایتشاى ثتِ
ػوت هشقذ هطْش اهبم ساحل (سُ) تـیتیت ٍ دس
جَاس حضشت اهبم (سُ) آسام گشفت.

واحذهای دریافت کننذه تسهیالت رونك
بایذ به تعهذ اضتغال خود پایبنذ باضنذ

کیفیت ضعیف زنذگی در خوزستاى ساخته
هذیریت های خودهاى است

ػشٍیغ خجشی سٍصًتبهتِ
اسک -اػابًذاس قضٍیي ثتب
اؿبسُ ثِ ایٌکِ ٍاحتذّتب ٍ
شح ّتبی كتٌتعتاتی ٍ
کـبٍسصی دسیبفت کٌٌتذُ
تؼْیالت سًٍق تَلیذ ثبیتذ
ثِ تعْذ خَد دس صهتیتٌتِ
ای بد اؿاغبل پبیجٌذ ثبؿٌذ ،گفت= یکی اص اّذاف تتضسیتق هتٌتبثت
ثبًک ّب دس قبلت تؼْیالت ثِ ثخؾ تَلیذ ،حفظ فتشكتت ّتبی
ؿغلی هَجَد ٍ ای بد ؿغل ّبی جذیذ اػت.
ثِ گضاسؽ ایشًب ،فشیذٍى ّوای دس ػی اهیي ًـؼت ػابد تؼْیالت
سًٍق کِ ثب حضَس فشهبًذاساى ،هذیشاى دػاگبُ ّبی اقتاتلتبدی ٍ
ثبًک ّبی عبهل اػابى ثشگضاس ؿذ ،حفتظ اؿتاتغتبل ٍاحتذّتبی
دسیبفت کٌٌذُ تؼْیالت سًٍق سا ثؼیبس هْن خَاًذ ٍ افضٍد= تحقتق
ایي هَ َ ًیبصهٌذ هشاقجت ٍ ًطبست هؼاوش اػتٍ.ی دس اداهِ ثتب
اؿبسُ ثِ اعطبی < ّضاس ٍ  899هیلیبسد سیبل تؼْیالت سًٍق تَلتیتذ
ثِ ٍاحذّب ٍ شح ّبی كٌعای ٍ کـبٍسصی اػابى ،اص ثتبًتک ّتب
خَاػت تب پبیبى اهؼبل یک ّضاس هیلیبسد سیبل دیگش ثِ هاقب تیتبى
ٍاحذّبی تَلیذی تؼْیالت پشداخت کٌٌتذّ.توتاتی اص هتذیتشاى
دػاگبُ ّبی اجشایی ٍ ثبًک ّبی اػابى ّو ٌیي خَاػت تب یتک
هشتجِ دیگش پشًٍذُ ّبی دسخَاػای سد ؿذُ ٍاحذّبی تتَلتیتذی
ثشای دسیبفت تؼْیالت سًٍق سا هَسد ثشسػی قشاس دٌّذ.اػاتبًتذاس
قضٍیي دس اداهِ اص ثبًک ّب ٍ دػاگبُ ّبی اجشایی هتشثتَ تِ ًتیتض
خَاػت تب ثب ًظبست دقیق خَد ثش ٍاحذّبی دسیبفت کٌٌتذُ ٍام،
هَجت ؿًَذ تب تؼْیالت اعطبیی دس هحل ّبی تعییي ؿذُ ّضیٌتِ
ؿَدّ.وای ثب ثیبى ایٌکِ ػوت ٍ ػَ ٍ اٍلَیت تخلیق ثبقیوبًتذُ
تؼْیالت سًٍق تَلیذ ثبیذ ثِ ٍاحذّبی ًیوِ کبسُ اخالبف یبثتذ،
افضٍد= ثبًک ّب ٍ دػاگبُ ّبی اجشایی هؼئَل ،هیضاى دقیق اؿاغتبل
ٍ تَلیذ ٍاحذّب پغ اص دسیبفت تؼْیالت سًٍق سا هـخق کتشدُ
ٍ آى سا ثِ اػابًذاسی گضاسؽ دٌّذ.

ػشٍیغ ختجتشی سٍصًتبهتِ اسک-
اػابًذاس خَصػابى گفت= کیتفتیتت
عیف صًذگی کِ عبهل ًبس بیتاتی
هشدم اػابى ؿذُ ،ػبخاِ ٍ پشداختاتِ
هذیشیت ّبی خَدهبى اػت.
ثِ گضاسؽ خجشًگبس هْش ،غتالهتش تب
ؿشیعای پیتؾ اص ظتْتش اهتشٍص دس
هشاػن افاابح شح ّبی ثْذاؿای ٍ دسهبًی اػابى خَصػابى ثب حضَس ٍصیش
ثْذاؿت ٍ دسهبى دس اَّاص اظْبس کشد= ثؼیبس خَؿحبلن کِ ختذاًٍتذ ایتي
تَفیق سا داد تب دس حَصُ ثیوبسی ّبی اعلبة ٍ سٍاى ثاتَاًتیتن دس تشح
تحَل ًظبم ػالهت هٌـب تحَل ثبؿین تب ثاَاًین دس ایتي حتَصُ ای کتِ
هعوَال هغفَل هی هبًذ عٌبیت ٍیظُ ای داؿاِ ثبؿین.
ٍی افضٍد= ثبیذ ّویـِ صیؼت ٍ صًذگی سا ثشای افشاد کالع ثٌذی کٌین تب
هشدم ثِ كَست عبدی دس ایي فشآیٌذّب گزس صهبى داؿاِ ثبؿٌذ .ثتِ تتوتبم
هؼئَالى خَصػابى اعالم کشدم کِ یکی اص علل هْبجشت دس ختَصػتاتبى
کیفیت عیف صًذگی اػت .فشآیٌذی کِ تعشیف هی ؿَد ثتب کتیتفتیتت
پبئیي دس صًذگی هشدم اػابى تحقق پیذا هی کٌذ ٍ ثتبیتذ ػتطت آى سا
افضایؾ دّین.
ؿشیعای ثیبى کشد= دس اػابى خَصػابى یکی اص عَاهلی کتِ دس کتیتفتیتت
صًذگی هشدم ًقؾ پشسًگی داسد ثحث خذهبت اسائِ ؿذُ تتَػتط ثتیتوتِ
اػت ٍ ٍقای ثشسػی کشدین هـخق ؿذ دس ػیؼان تبهیي اجاوبعتی 689
ّضاس تَهبى ثشای ّش فشد دس خَصػابى ّضیٌِ هی ؿتَد ٍلتی هتیتبًتگتیتي
کـَسی آى ّ 6<9ضاس تَهبى اػت.
ٍی تلشی کشد= دس حَصُ ثیوِ ػالهت ًیض ثب ّ 56ضاس تَهبى دس هبُ ّضیٌِ
ای کِ ایي ثیوِ ثشای افشاد دس اػابى اً بم هی ؿَد ٍلتی ایتي هتیتضاى دس
کـَس ّ 5:ضاس تَهبى ٍ حای دس یضد ّ 79ضاس تَهبى اػت .ثشختی اص ایتي
ثی کیفیای ّب دس صًذگی هشدم خَصػابى ػبخاِ ٍ پشداخاِ هذیشیت ّتبی
خَدهبى اػت ٍ ًجبیذ تٌْب گشد ٍ غجبس سا اعالم کشد .پضؿتکتبى اص اًت تبم
قشاسداد ثب ثیوِ ّب اهاٌب هی کٌٌذ ٍ دس ًْبیت ّضیٌِ دسهبى ثشای هشدم ایتي
اػابى افضایؾ پیذا هی کٌذ.

پیطگیری از اختالف هنجر به طالق با آهوزشهای هناسب
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -اػتاتبًتذاس صًت تبى
تبکیذ کشد= آهَصؽ هٌبػت اص ثتشٍص ثؼتیتبسی اص
اخاالفبت ٍ ًبػبصگبسیّبی هٌت تش ثتِ تال دس
جبهعِ پیـگیشی هیکٌذ.
ثِ گضاسؽ ایؼٌب ،هٌطقِ صً بى ،ثِ ًقل اص پتبیتگتبُ
ا تتال سػتتبًتتی اػتتاتتبًتتذاسی صً ت تتبى ،اػتتذا
دسٍیؾاهیشی دس دیذاس اعضبی ّیئت هذیشُ ثتٌتیتبد
اصدٍاج کَثش صً بى ،افضٍد= ثتب آهتَصؽ تتَا ت ،
قٌبعت ٍ استقبی قذست تحول ثِ جَاًبى اص ػتَی

ٍالذیي ،دس کٌبس اسائِ آهَصؽ ّبی هٌبػتت آیتیتي
ّوؼشداسی ٍ ثب کبّؾ ػطت تتَقتعتبت جتَاًتبى
هتتی تتتَاى اص ثتتشٍص ثؼتتیتتبسی اص اختتاتتالفتتبت ٍ
ًبػبصگبسی ّبی هٌ ش ثِ ال دس جبهعِ پیـگیتشی
کشدٍ .ی ،پذساى ٍ هبدساى سا ثْاشیي هشثتیتبى ثتشای
آهَصؽ هْبستّبی صًذگی ثِ فشصًذاى داًؼتت ٍ
اظْبس کشد= اگش ٍالذیي ثتب فتشصًتذاى ختَد اص دس
دٍػای ٍاسد ؿذُ ٍ ثشای آًبى ٍقت کبفی ثگزاسًذ،
هی تَاًٌذ هْبست ّبی صًذگی ٍ ًحَُ تعبهل كحی

ثب ّوؼش ٍ خبًَادُ ّوتؼتش سا ثتِ فتشصًتذاى ختَد
ثیبهَصًذ ٍ اص ثشٍص ثشخی ػَء تفبّوبت سفابسی دس
صًذگی صٍجیي جَاى پیـگیشی کٌٌذ.
ایي هؼئَل ،ثؼیبسی اص اخاالفبت کَچک ٍ ثیپبیِ
ٍ اػبع هیبى صٍجیي جَاى سا آغبصگش اخاالفبت ٍ
ًبػبصگبسی ّبی عویق دس صًذگی افتشاد داًؼتت ٍ
خب شًـبى کشد= ثب اسائِ آهَصؽّتبی كتحتیت اص
ػَی پتذساى ٍ هتبدساى پتیتؾ اص اصدٍاج ٍ ثتب
ساٌّوبیی ّبی كحی فتشصًتذاى پتغ اص اصدٍاج،

هقاله

هی تَاى اص ثشٍص اخاالفبت هٌ ش ثِ ال دس جبهعتِ
پیـگیشی کشد.

اداهِ اص ؿوبسٓ قجل...
اهب ح ن کن اعاجبسات هبدی اخالبف یبفاِ ثِ ثتختؾ
هحیط صیؼت دسثشًبهِ پٌ ن تَػعِ هاٌبػت ثب تعْذات
هب دسجَاه ثیي الوللی ٍدسکٌَاًؼیًَْبی هاعذد ًجَدٍُ ،
ایي اعاجبسات اخالبف یبفاِ دسثشگیشًذُ اّذاف ثشًتبهتِ
ّبی ثلٌذ هذت ٍجبه ثشای دػایبثی ثِ تَػتعتِ پتبیتذاس
ًوی ثبؿذ.ثبیذ ارعبى کشد کِ تحقتق تتوتبهتی اّتذاف
صیؼت هحیطی هٌذسج دسثتشًتبهتِ ّتبی تتَػتعتِ ای،
خلَكب دسثشًبهِ چْبسم ٍ پٌ ن تتَػتعتِ ثتِ عتٌتَاى
آخشیي ثشًبهِ ّب ثب دیذگبُ صیؼت هحیطتی ،هتاتضتوتي
تقَیت صیشػبخاْبی ثٌیبدیّ ،وب ٌّگی ثیي اهَس صیؼت
هحیطی ،عضم ٍاسادُ هلی ٍفشاّن ًوَدى ثؼاتش هتٌتبػتت
جْت هـبسکت عوَهی ثَیظُ ػبصهبى ّبی غیتشدٍلتاتی
اػتًَ.یؼٌذُ دسثخؾ پبیبًی هقبلِ  ،پیـٌْبداتی ساثتشای
دسج دس ثشًبهِ ؿـن تَكیِ هی کٌذ هبًٌذ=
الف= سٍیکشد ثْشُ ثشداسی اصهٌبث =
سعبیت اكَل تَػعِ پبیذاس تَػط ثخؾ ّبی ػیتبػتی،
اجاوبعی ٍهشدهی =
هجبسصُ ثب فقشٍتغییش الگَی تَلیذ ،هلشف ٍ هتذیتشیتت
ثْیٌِ هٌبث جیعی اصالضاهبت تحقق تَػعِ پبیذاساػت
تحکین اسکبى ثْن پیَػاِ تَػعِ پبیذاس هبًتٌتذ تتَػتعتِ
اقالبدی ،اجاوبعی ٍ حفبظت اصهحیط صیؼت
ّوکبسی ٍّتن افتضایتی دس ػتطت هتلتی ٍفتشاهتلتی
دسعلشجْبًی ؿذى
_تخشیت غیشقبثل ججشاى =
توبم اسکبى جبهعِ هلضم ثِ جلَگیشی اصآغتبص ّتشگتًَتِ
فعبلیت اقالبدی ،عوشاًی ،خذهبتی ،سفبّی ،تفتشیتحتی،
فشٌّگیٍ ،سصؿی ،تَسیؼای ٍ...کِ هٌ ش ثتِ تتختشیتت
غیشقبثل ججشاى هحیط صیؼت ؿَدّ ،ؼاٌذ
_پیـگیشی=
توبم اسکبى جبهعِ هلضم ثِ کبػاي اصای بد آلتَدگتی ّتب
ٍتخشیت ّبی قبثل ججشاى صیؼت هحیطی ّؼاٌذ
_احیبی ظشفیت ّب=
احیبی ظشفیت ّب ٍهٌبث تٌَ صیؼتاتی کـتَس ٍثتْتشُ
ثشداسی ثْیٌِ اصآًْب اعن اصهٌتبثت گتیتبّتی ،جتبًتَسی،
هعذًی ،جیعی ،اًؼبًی ٍ ثْیٌِ ػبصی التگتَی تتَلتیتذ
ٍهلشف ثبیذ ثبتَجتِ ثتِ تشٍست تتَػتعتِ پتبیتذاس
دسدػاَسکبسهؼاوشکلیِ اقذاهبت ٍفعبلیت ّتبی اسکتبى
ًظبم قشاسگیشد
هذیشیت ثحشاى=
هذیشیت جبه ثحشاى حَصُ ّبی ثحشاًی صیؼت هحیطی
کـَساعن اص حَصُ ّتبی ثتحتشاًتی ًتبؿتی اصحتَادث
غیشهاشقجِ ٍ جیعی ٍیب ثْشُ ثشداسی ّتبی غتیتشاكتَلتی
اًؼبًی اعن اص تَلتیتذ تبیتعتبت ٍصثتبلتِ ّتبی ثتیتؾ
اصاًذاصُ ،هتکتبى یتبثتی ًتبهتٌتبػتت ٍ ...اصالتضاهتبت
کـَسهحؼَة هی گشدد هیل اصهذیتشیتت ثتحتشاى ثتِ
ػوت هذیشیت پیـگیشی ٍ آهبدگی تَكیِ هی گتشدد
ًٍتتیتتض تتتَجتتِ ٍیتتظُ ثتتِ هتتذیتتشیتتت ثتتحتتشاى ّتتبی
فشاهلی ٍتبثیشگزاس ثشهٌبث کـَس ( عوذتب خلیج فتبسع،
دسیبی خضسّ ،بهَى ٍ )...شٍسی اػت .
ة = سٍیکشدّبی اثضاسی
پبیؾ هؼاوش=
پبیؾ هؼاوشظشفیت ّب ٍهٌبث صیؼتت هتحتیتطتی اعتن
اص جیعی ٍاًؼبًی ،هٌبث گًَبگَى آالیٌذُ هحیط صیؼتت
پشاکٌؾ آًْب ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی هؼاوش ٍ اقذام ثِ هتَقت
دسجْت هْبس ٍ سف ثحشاى ّب
تغییش الگَّبی هلشف =
تغییشالگَی هلشف دس جْت هٌبف صیؼت هحیتطتی ٍ
جبیگضیي تَلیذات ٍاًشطی ّبی آالیٌذُ ثتباًتشطی ّتبی
غیشآالیٌذُ ٍ ت ذیذپزیش اصالتضاهتبت تتَػتعتِ پتبیتذاس
خَاّذثَد
_حفظ اکَػیؼان ّبی ٍیظُ کـَساصاّوتیتت ختبكتی
ثشخَسداساػت
_ػبخابسّب=
کلیِ ػبخابسّبی دٍلای ٍخلَكتی کـتَس هتلتضم ثتِ
ای بد ،حفظ ٍ ،اكالح ػبخابسّبی هتَسد ًتیتبص ثتشای
جلَگیشی اصای بد آلَدگی ّب ٍّ ...ؼاٌذ کلیِ ػتبصهتبى
ّب ٍ ًْبدّبی لـکشی ،کـَسی ٍ خلَكی هَظف ثتِ
اسائِ گضاسؽ عولکشدّبی صیؼت هحیطی خَد دس پتٌتج
حَصُ فَ الزکش (حفظ ،احیب ،جلَگیشی ٍ کبػتاتي اص
آلَدگی ،پبیؾ ٍ آهَصؽ) ثِ ػبصهبى هتحتیتط صیؼتت
اداهِ داسد
کـَس ،خَاٌّذ ثَد

