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سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -محمذخًاد ظشیف يصیش اموًس
خبسخٍ وطًسمبن دس دیذاس ثب خمؼی اص ومبیىوذاوبن مودو وس
ضمه تبویذ ثش لضيم یىپبسچگی سیبست خبسخی افت :مىبفوغ
م ی دس سبیٍ اوسدبم سیبست خبسخی محمك میضًد ي مب ثبیذ ثب
اتفبق وظش دس ػشصٍ دیپ مبسی حشوت وىیم.
ثٍ اضاسش ایشوب وطست صمیموی َویوبئ سهویوسوٍ ي اػ وبی
فشاوسیًن دیپ مبسی ي مىبفغ م ی مد س ضًسای اسومموی ثوب
يصیش امًس خبسخٍ ي مؼبيوبن اي دس محل ایه يصاستخبوٍ ثوشاوضاس
ضذ.يصیش امًس خبسخٍ وطًسمبن دس ایه دیذاس ي پس اص ضىیوذن
مًضًػبئ مطشح ضذٌ اص سًی اػ بی ایه فشاوسیًن اوفوت:
ومبیىذابن م ت وىبئ مُمی سا ثیبن وشدوذ وٍ لوطوؼو وب موًسد
تًخٍ يصاسئ امًس خبسخٍ لشاس خًاَذ اشفت.ظشیوف افوضيد:
استفبدٌ اص ظشفیت ومیسیًنَب ،فشاوسیوًن َوب ي اوشيٌ َوبی
ديستی پبسلمبوی مد س ضًسای اسممی لطؼبو مًسد تًخٍ ایوه
يصاستخبوٍ لشاس خًاَذ اشفت.يی ادامٍ داد :مب تمش میوىیوم
حذاوثش ثُشٌ يسی سا ثب َمفىشی وموبیوىوذاوبن مو وت داضوتوٍ
ثبضیم.ظشیف تبویذ وشد :يصاسئ امًس خبسخوٍ ثوب توًخوٍ ثوٍ
اػتمبد متمبثل ومبیىذابن مد س ي يصاسئ امًس خبسخٍ خًاَبن
َمبَىگی خذیتش دس ػشصٍ دیپ مبسی است.يصیش امًس خبسخٍ
تصشیح وشد :مىبفغ م ی دس سبیٍ اوسدبم سیبست خبسخی محمك
می ضًد ي مب ثبیذ ثب اتفبق وظش دس ػشصٍ دیپ وموبسوی حوشووت
وىیم.يی افت :دس ػشصٍ سیبست خبسخی سبص ي ووبسَوبیوی
تًسط ضًسای ػبلی امىیت م ی تذيیه ضذٌ است ي مب ثش اسبس
آن حشوت می وىیم.ظوشیوف اداموٍ داد :مطوىومتوی ثوشای
َمًطىبومبن دس خبسج ثٍ يیژٌ ثب حىم تشامپ ایدبد ضوذٌ ثوًد
امب يصاسئ امًس خبسخٍ ثش اسبس اص یتشیه يظویوفوٍ خوًد اص
حمًق ضُشيوذان ایشاوی دفبع وشدٌ است.ایه مسئًل ادامٍ داد:
متأسفبوٍ دس ثشخی مًاسد اثضاسَبی اخشایی يصاسئ امًس خبسخٍ
وم است ي مب ایشاویبن خبسج اص وطًس سا ثٍ ػىًان سشمبیٍ َوبی
م ی ل مذاد وشدٌ ي اص حمًق آوُب دس داخل ي خوبسج وطوًس
حفبظت میوىیم.
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بيبى خدهبت دٍلت ،تبليغ ًظبم است
سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -استبوذاس آرسثبیدبن ضشلی ثب ثویوبن
ایه وٍ اوؼىبس ػم ىشدَب ي دستبيسدَبی ديلت ،تج یغ ووظوبم ي
مبیٍ امیذياسی مشدم است ،افتَ :شوس ثب امیذ مشدم موخوبلوف
ثبضذ ي ثب آن ممبث ٍ وىذ دس حك مشدم ظ م وشدٌ است.
ثٍ اضاسش ایشوب ،اسمبػیل خجبسصادٌ دس وطوسوت فوشموبووذاسان،
ثخطذاسان ي مذیشان استبوذاسی آرسثبیدبن ضشلی ثب ثیبن ایوه ووٍ
ديلت یبصدَم ،اداسٌ وطًس سا دس ضشایط سوخوتوی دس اخوتویوبس
اشفت ،افضيد :خًضجختبوٍ ایه ديلت تًاوست دس يضؼیت متمطم
التصبدی ،ثٍ دستبيسدَبی لبثل تًخُی دست یبثوذ ي دس توموبم
ثخصَب وبسوبمٍ لبثل دفبػی داضتٍ ثبضذ.
يی ثب ثیبن ایه وٍ ديلت ،سيصَبی سخت سا پطت سش ازاضتٍ ي
آیىذٌ اص آن م ت ایشان است ،افضيد :سیبست اص ی ديلت تذثیش ي
امیذ ،خذمت ثٍ مشدم است ي ثٍ ف ل الُی ایه ديلت دس پیطگوبٌ
مشدم ،سيسفیذ است.
خجبسصادٌ ثب اضبسٌ ثٍ دستبيسدَبی ديلت یبصدَم دس آرسثوبیودوبن
ضشلی دس ثخص َبی مخت ف اص خوم وٍ ثوُوذاضوت ي دسموبن،
وطبيسصی ،تًلیذی ي صىؼتی ي فشَىگ ي َىش ،افت :ثُتشیه ساٌ
ثیبن دستبيسدَبی ديلت ،ممبیسٍ دستبيسدَب ثب ديسٌَبی ازضوتوٍ
است ي ایه ثٍ مؼىی سیبٌومبیی ػم ىشد ديلتَبی ازضتٍ ویست.
استبوذاس آرسثبیدبن ضشلی ثب ثیبن ایه ووٍ ػوذم اطومع سسوبووی
مط ًة اص ػم ىشدَبی ديلت یىی اص ومبط ضؼف دستگبٌ َوبی
اخشایی دس سطح م ی ي استبوی است ،افت :لشاس ویست دیوگوشان
دستبيسدَبی مب سا ثگًیىذ ،مذیشان اخشایی دس َش خبیگبَوی ووٍ
َستىذ ثبیذ متىبست ثب حًصٌ تحت مذیشیت خًد ،خذمبئ ديلوت
سا اطمعسسبوی وىىذ.
يی ثب ثیبن ایه وٍ ثشوبمٍ َبی دٍَ فدش ،تًاوست ثخوطوی اص ایوه
ضؼف سا خجشان وىذ ،افت :خًضجخوتوبووٍ اموشيص اسوتوفوبدٌ اص
اثضاسَبی اطمع سسبویَ ،ضیىٍ صیبدی وذاسد ي صذا ي سیمبی استبن
ویض آمبدٌ َمىبسی ثشای پخص ػم ىشد دستوگوبٌ َوبی اخوشایوی
است.خجبسصادٌ دس ثخص دیگشی اص سخىبن خًد ثب ثیبن ایوه ووٍ
افتمبن اػتذال ي میبوٍسيی ،ضشيسئ امشيص خبمؼوٍ ي ػوجوًس اص
مطىمئ است ،افضيد :ثش اسبس ایه افتمبن مؼتمذیم ووٍ ثوشای
اداسٌ وطًس ،یه وًع س یمٍ ي اشایص وبفی ویست ي امشيص َموٍ

وسبوی وٍ دل دس اشي اسصشَبی اوممة ي اوگویوضٌ خوذموت ي
اػتمی وطًس سا داسوذ ثبیذ دست ثٍ دست َم دَىذ ي مطىومئ
وطًس سا حل وىىذ.
يی اضبفٍ وشد :تشویت ديلت یبصدَم ویض ثش اسبس ایوه توفوىوش
است وٍ تمبم وسبوی وٍ ضبیستگی اداسٌ خبمؼٍ سا داسوذ ثبیذ دس
وىبس َم ثبضىذ؛ امشيص ایه تفىش دس خبمؼٍ خبیگبٌ داسد ي موب َوم
طشفذاس ایه وًع تفىش َستیم.
استبوذاس آرسثبیدبن ضشلی دس ادامٍ ثٍ اوتخبثبئ سیبست خمُوًسی
ي ضًساَبی اسممی دس سبل آیىذٌ اضبسٌ وشد ي افوت :تودوشثوٍ
مًفك اوتخبثبئ سبل  49ثبیذ الگًی مب دس اوتخبثبئ آتی ثبضذ ،موب
ثٍ ػىًان مدشیبن اوتخبثبئ دس َش اوتخبثبتی وٍ اودبم میضوًد دس
دسخٍ ايل مًظف ثٍ سػبیت دلیك لبوًن ،حفظ حوموًق موشدم ي
امبوت داسی َستیم.يی ثب تبویذ ثش ایه وٍ اوتخوبثوبئ پویوص سي،
اوتخبثبئ حسبسی است ،اص فوشموبووذاسان ي ثوخوطوذاسان اسوتوبن
خًاست وُبیت دلت سا دس ثشاضاسی اوتخبثبئ ثٍ وبس اوشفوتوٍ ي
تؼبمل ي َمذلی ثب وبظشان ي دستگبٌ َبی ووظوبستوی سا َومو وًن
اوتخبثبئ سبل  49مًسد تًخٍ خذی لشاس دَىذ.
خجبسصادٌ َم ىیه ثب تبویذ ثش دلت دس اوتخبة ػوًامول اخوشایوی
اوتخبثبئ ،اوؼىبس ثٍ مًلغ اخجبس اوتخبثبتی ،استجبط ي توؼوبمول ثوب
اشيٌَبی مشدمی ي خشیبنَبی سیبسی فؼبل ،تؼبمل ثب ووُوبدَوبی
مخت ف اص سًی فشمبوذاسان استبن ،افت :مب ثب تمبم يخوًد ثوشای
تمبم خبدمبن مشدم دس َش ضىل ي لجبسی احتشام لبه یم ي مط مب دس
ف بی اختمف ي تفشلٍ يسيد وخًاَیم وشد.
يی تصشیح وشد :ديلت یبصدَم تب آخشیه لحظٍ خوًد سا خوبدم
مشدم میداوذ ي ثٍ سای مشدم اػتمبد داسد ي دس اوتخبثبئ آتوی َوم
اوتخبة وىىذٌ مشدم خًاَىذ ثًد ،مُم ایه است وٍ تذايم اومومة
ثبیذ ثب لذسئ ادامٍ داضتٍ ثبضذ.
استبوذاس آرسثبیدبن ضشلی َم ىیه اص تمشَبی فشمبوذاسان استبن
ثشای ثشاضاسی َشچٍ ثُتش ثشوبمٍ َبی دٍَ فدش لذسداووی ووشد ي
افت :خب داسد وٍ اص ح ًس یىپبسچٍ ي تمبمػیبس مشدم استبن دس
ساَپیمبیی سيص  22ثُمه دس حمبیت اص اوممة ي وظبم َم تطوىوش
وىیم ي ایه ح ًس وطبن میدَذ وٍ مشدم مب َم ىبن ثٍ اوومومة
خًد يفبداس َستىذ.
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سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -مؼبين ايل سییس خمًُسی ثوب
تبویذ ثش ایه وٍ سیبست ازاسی َبی مًثش ي وبسآمذ دس ثخص
فشَىگی ثبیذ ثٍ وبَص تصذیاشی ديلت ثیىدبمذ ،افت :ثوب
ثشاضاسی خطىًاسٌ َبی تخصصی ثبیذ ومص وُبدَبی موذووی،
تخصصی ي صىفی افضایص یبثذ تب مىدش ثٍ خو وت مطوبسووت
وخجگبن دس حًصٌ تحًل فشَىگی ي فشآیىذَبی فشَىگی ضًد.
ثٍ اضاسش خجشوگبس سیبسی ایشوب ،اسحبق خُبوگیشی دس مشاسوم
اختتبمیٍ وخستیه خطىًاسٌ ایثبس ي سسبوٍ ضمه تطىش اص اودوموه
صىفی مذیشان سيصوبمٍ وگبس دس ثشاضاسی ایه خطىًاسٌ افوضيد:
ایه الذام مؼیبسی ثشای سىدص ػم ىشد سيصوبمٍ وگبسان اسوت.
يی ادامٍ داد :خطىًاسٌ فشَىگی ي خًایض ػ می ،تخصوصوی ي
حشفٍ ای وٍ ثشاضاس می ضًد ثبیذ ثیطتشیه تبثیش سا داضتٍ ثوبضوذ
ي آن صمبوی است وٍ ثب حمبیت ثخص َبی تخصصوی ضوىول
ثگیشد.مؼبين ايل سییس خموُوًسی اظوُوبس داضوت :توشيیوح
فشَىگ ایثبس یب ضُبدئ یب سبیش الذامبئ مبوىذ فشَىگ خبموؼوٍ
سبلم ،حفبظت اص محیط صیست ،مطبلؼٍ ،التوصوبد موموبيموتوی،
سجه صوذای ي مُبسئ َبی سيصوبمٍ وگبسی ي غویوشٌ يلوتوی
مًفك است وٍ دس سىدص ي دايسی امًس ثیص اص ایه وٍ ديلت
ومص داضتٍ ثبضذ وُبدَبی مذوی ح ًس داضتٍ ثبضىذ ي ديلوت
تىُب پطتیجبن ي حبمی دس صحىٍ ثبضذ.

