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جامعه

هدیراى زى بب احسبس
هسئَلیت بیشتری بب هَضَعبت
برخَرد هیکٌٌد

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض -هكموض وظیاط اكاوض زض
کهوض ظنم و ذمنوکزه گافات :هاسیاطک ظ بام کحؿامؼ
هؿئولیت و اسیت بیكتطی بام هاوضاوؾامت باطذاوضز
هناننس.با گعکضـ کیؿنمد رهیما رطیمنسپوض زض چهمضهیان
زوضه ططح توکنمنسؾمظی و تاوک کراعکیان هاسیاطک ظ
اا زض اهمز زکنكگمین لطؾتم بطگعکض قسد گفات :کیان
ططح یک کقسکب هلن هحؿوب هنقوز و قطکض کؾت تحت
 ٢٢زوضه آهوظقن زض  6٨کؾتم اكوض بطگعکض قوز.وی بم
بیم کینکا بطنمهاضیعی کین ططح حسوز یک ؾمل با طاول
کنجمهیسه کؾتد کغهمضاطز :کاطکی کین ططح کظ  ٨۱بهامان
کهؿمل زض کؾتم ذطکؾم ضضوی قطوؼ و زوضه یمین نایاع
زض قعوین و ق بطگعکض قسه کؾات و زض حامل حامضاط
چهمضهین زوضه آ زض لطؾتم طان زو ضوظ پایاگایاطی
هن قوز.رطیمنسپوض بم بیم کینکا کهایاسوکضیا تام پامیام
کضزیبهكت ؾمل آینسه  ٢٢زوضه بطگعکض قوزد گفات :زض
کین ططح حسوز  ٤٤55هسیط ظ تاحات آهاوظـ قاطکض
هن گیطنس.هكموض وظیط اكوض زض کهوض ظنم و ذمناوکزه بام
کقمضه با توکنمنسی ظنم هسیط گفت :هسیطک هطز نایاع باا
کین هطلب کشؾم زکضنس اا ظنم زض یط امین ااا وضوز
اطزهکنس ؾملکطز زضذوض و ذوبن زکقتاکناس چاطکااا بام
کحؿمؼ هؿئولیت و اسیت بیكتطد حؿمؾیات بامنتاط و
رسکامضکنا تط بم هوضوؾمت بطذوضز هن اننس.وی تهاطیاح
اطز :یکن کظ ویػگنیمی هسیطک ظ د پمااسؾاتان آنام
کؾت اا زض هؿمئل کقتهمزی و کهمنتزکضی ؾطهامیاایامی
اكوض هنتوک آ ضک زیس.رطیمنسپوض زض پمیم گفات :کظ
غطریت ظنم بیكتط بمیس کؾتفمزه هانقاس و حاتان باطکی
پؿتیمی حؿمؾن چو وظکضت هنتاوکناناس ؾامالاکاطز
ذوبن ضک کظ آنم قمیس بوز.

 ۰۶درصد دارٍی کشَر در کبرخبًجبت
تبهیي اجتوبعی تَلید هی شَد

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -هؿمو زضهام ؾامظهام
تمهین کاتممؾن گفت :زض حمل حمضط حسوز  35زضناس
تولیسکت زکضوین اكوض ؾه امضذمنجمت هاتاؿالاق باا
قطات ؾطهمیا گصکضی تمهین کاتممؾن کؾت.
با گعکضـ ذبطگعکضی ههطد زاتطهحمسؾلن یمتن کرعوز:
یکن کظ ؾیمؾت یمی ییامت هاسیاطه ؾامظهام تامهایان
کاتممؾن کین کؾت اا قطات یمی اوچک و ا بمظزه
کظ هجموؾا قؿتم حصف قونس و ؾمستام قاطاات یامی
بعضگ زض ؾطهمیا گصکضی یمی تمهین کاتممؾن رؿاملایات
زکقتا بمقنس.وی کضمرا اطز :زض حمل حمضط حاسوز 35
زضنس تولیسکت زکضوین اكوض زض امضذمنجمت هتؿلق باا
قطات ؾطهمیا گصکضی تمهین کاتممؾن و یمچنین زضنس
قمبل تواهن کظ هاوکز کولایاا تاولایاس زکضویام نایاع زض
امضذمنجمت ؾمظهم تمهین کاتممؾن نوضت هن گیطز و
یمچنین پرف زکضویم نیع توؾی قطات یامی پاراف
ؾمظهم کنجمب هن قوز.یمتن بم بیم کین اا ؾمظهم تمهین
کاتممؾن ؾمال زض بحج زکضو با ؾنوک ؾایامؾات گاصکض
ؾمل هن انس گفت :تمهین کاتمامؾان زض کض تابام بام
ؾیمؾت گصکضی زکضوین زض ؾطح اكوض نمحاب نافاوش
کؾت.وی ذمططنكم اطز :نقف ؾمظهم تمهین کاتمامؾان
زض حوظه زکضوین هه و بطاؿتا کؾت و کهیس کؾت اا بام
ؾیمؾت یمی اسیس ؾمظهم د حاوظه زکضو زض ؾامظهام
تمهین کاتممؾن پمیسکضی و هورقیت هؿتسکب زکقتا بمقس.
هؿمو زضهم ؾمظهم تمهین کاتممؾن گفت :زض کض تبم بم
ؾیمؾت یمی اسیس ییمت هسیطه ؾمظهم تمهین کاتممؾان
زض ذهول بنگمه زکضی بعضگ و کاتنمب کظ بنگمه زکضی
بنگمه یمی اوچک و ظیمنسه و تمحیط آ زض حوظه زضهام
بمیس ؾنوک اطز اا زکضو برف ههمن کظ کین حوظه کؾت.

کبرت هٌسلت ببزًشستگبى،
ببزًشستِ شد

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -هسیطاال راطیاناگان و
کاتممؾن ننسو بمظنكؿتگن اكوضی گافات :باطذان
ذسهمت با زلیل کینکا نیمظ با تأهین بمض هملن زکقت و کظ
ؾوی زولت و زض بوزاا ؾنوکتن توؾی هجلؽ تؿاطیا
نكس بمظنكؿتگم ضک کظ زضیمرت کین ذسهمت ضکیاگام بام
امضت هنعلت هحطوب اطز.
ؾبمؼ ضقیسی زض گفتوگو بام ذاباطناگامض قاهاطی و
ضرمین ذبطگعکضی رمضؼد بم کقمضه با نعزیک قاس کیامب
نوضوظ و بهطه هنسی بمظنكؿتگم کظ اامضت قانامؾامیان
(هنعلت)د گفت :بطذن زؾتگمهیمی کاطکین همننس ؾمظهم
هیطکث رطینگن و گطزقگطی بطکی بمظزیس بمظنكؿاتاگام
کظ کهمان بمؾتمنن و امخ هوظهیم ذسهمت ضکیاگام کضکئاا
هن زیس کلبتا زض قطکیطن اا بمظنكؿتاگام کیان اامضت
هنعلت ضک با یمطکه زکقتا بمقنس.

پسببرجبم فضبی هطلَبی برای صٌدٍق ّبی ببزًشستگی است
ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -هؿمو کقتهمزی و بطنمها ضیعی ؾامظهام
تمهین کاتممؾن گفت :پؿمبطامبد رضمی هطلوبن باطکی ناناسو یامی
بمظنكؿتگن کؾت و کانو زض زوضک گصکض و ضؾیس با امیگمه بهاتاط زض
نػمب کقتهمز بین کلملل با ؾط هن بطی .با گعکضـ کیطنم کظ ؾمظهم تامهایان
کاتممؾند ولن کهلل کررمن کرعوز :بطکی تولیس بم بمظزین بیكتط زض ننسو یمی بمظنكاؿاتاگان بامیاس
بطنمها ضیعی زقیق تط و هنػ تطی زکقتا بمقی .وی کغهمضاطز :وکگصکضی یم با امی هنمبؽ نقاسی زض
کذتیمض کین ننسو یم قطکض گطرتا کؾت و کین نهمزیم نیع بمیس توک نقسقونسگن زکضکین یم ضک کرعکیاف
زینس و زض هوکقؽ لعوب نقسینگن هوضز نیمظد ننسو ضک بطکی پطزکذت هطملبمت شینفؿم رطکی انناس.
وی بم تمایس بط کینکا ننسو یمی بمظنكؿتگن پتمنؿیل بمنین زکضنس کهم غطریت یمی آنهم با کناسکظه
امرن قنمذتا قسه نیؿتد کرعوز :بط یمین کؾمؼ ننسو یمی بمظنكؿتگن نیع بمیس زض چنین هحفلان
توکنمنسی یم و ططح یمی ذوز ضک با رؿمن کقتهمزی زض زکذل و با ذهول ذمضان یام ؾاطضاا
اننس تم بم آقنمین بیكتط هطزب و قطامی تجمضی و ؾطهمیا گصکض بم پتمنؿایال یام و غاطرایات یامی
هجموؾا یمی تمبؿاد ؾطح تؿمهل هیم ننسو یم و هكمضات اننسگم کقتهمزی کرعکیاف یامباس و
زضنهمیت بیما قسگم و هؿتمطی بگیطک کظ کضظـ کرعوزه آ بطذوضزکض قونس.

عالقِ داًش آهَز ،هالک شیًَُبهِ جدید
ّدایت تحصیلی



ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -هؿمو پطوضقن و رطیناگان وظیاطآهاوظـ و
پطوضـ بم بیم کین اا زض قیوه نمها اسیس یسکیت تحهیلند کلگوی توؾؿا هتوظک کنل نیؿتد بلکا آنچا
کنل کؾت ؾالقا زکنف آهوظ کؾت گفت :تالـ ذوکیی اطز تم حس کهکم غطریتیم با ؾامات تاحاقاق
ؾالیق زکنف آهوظ پیف بطوز.با گعکضـ کیؿنمد ههسی ریض زض زوهین ضوظ کظ یممیف هاؿامونام آهاوظـ
هتوؾطا کزکضکت ال آهوظـ وپطوضـ ؾطکؾطاكوضاا زض ؾملن کاتممؾمت بمقگمه رطینگیم بطگاعکضقاسد
رؿملیتهمی هؿمونت پطوضقن زض هسکضؼ ضک کذتیمضی ؾنوک اطز و کرعوز :زض ضکؾتمی کاطکی نگطـ ااسیاس
تطبیتند هؿمونتیمی هتوؾطا و کبتسکین بطکی حل هكکالت هسضؾا کظ املا یسکیت تحهیلن زکنف آهوظک
بمیس کنجمب رؿملیت یمین ضک با هؿمونت پطوضقن پیكنهمز زینس تم بطنمها یمی پطوضقن و رو بطنمها باطکؾامؼ
نیمظیمی زکنف آهوظک تسوین قوز.
هؿمو پطوضقن و رطینگن وظیطآهوظـ وپطوضـ کغهمضاطز :کگط هسل هفهوهن زضؾمذتمضیم واوز نسکقتا
بمقسد ؾمذتمضیم ؾلیقاکی ذوکیس قس و کیسکف تطبیتن هحقق نمن قوز.

تشکیل پرًٍدُ الکترًٍیک برای بیوِ شدگبى
ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -هاسیاطؾامهال
ؾمظهم تمهین کاتممؾن گفت :زض حمل حمضاط
بطکی تممهن بیما قسگم کین ؾمظهم پاطوناسه
کلکتطونیک تكکیل قسه اا کین ظیاطؾامذاتان
بطکی کاطکی حصف الن زرتطچا یامی بایاماا
کؾت.
ؾیستقن نوضبرف زض گفت و گو بم ذبطناگامض
کاتممؾن کیطنم کرعوز :ؾمظهم تمهین کاتامامؾان
با هنػوض تؿطیؽ زض رؿملیت یمی ذوز زض برف
حصف زرتطچا یمی بیماد کقسکب باا تكاکایال
پطونسه کلکتطونیک بطکی بیماا قاسگام کیان
ؾمظهم اطزه کؾت.وی تهطیح اطز :کااناو
زض  ٨١کؾتم اكاوض تامامهان ذاسهامت زض
بیممضؾتم یمی هلکن ؾمظهم تمهین کاتمامؾان
با نوضت کلکتاطونایاک کضکیاا هان قاوز و
کؾتحقم زرتطچا یا باا ناوضت آناالیان
کؾت.نوضبرف کزکها زکز :یمچنین زض ضکؾتامی
حصف زرتطچا یمی بیماد پعقک نؿرا ضک باا
نوضت زیجیتملن تجویع هن انسد کلاباتاا زض
کؾتم تهطک نیع  ٨١هطاع با کین قیوه ؾمل هن
اننس.وی ذمططنكم اطز :تم پمیم ؾمل اامضی
زض تممب کؾتم یمی اكوض ططح حصف زرتطچا
تمهین کاتممؾن زض هطکااع هالاکان کااطکیان
ذوکیس قس اا کهیسوکضی بیكتطین ااماک کظ
ؾوی پعقکم ناوضت گایاطز.هاسیاطؾامهال
ؾمظهم تمهین کاتممؾن بم بیم کینکا بم کااطکی

کین ططح رؿملیت یمی زضهمنن هفیستط و هوحطتط
کؾتد کغهمض زکقت :زض هاطکااع هالاکان کیان
ؾمظهم کرطکز هطکاؿا اننسه بم کضکئا ااس هالان
هن توکننس ذسهمت زضیمرت اننس چو پطوناسه
کلکتطونیک زض تمهین کاتممؾن زکضنس.نوضبرف
کضمرا اطز :بطکی هطکاع غیطهالاکان ؾامظهام
تمهین کاتممؾن بم یمکمضی وظکضت باهاسکقات
بمیس کین ططح کاطک قوز ااا کهایاسوکضیا بام
یمکمضی کین وظکضترمنا کیان طاطح کااطکیان
قوز.هسیطؾمهل ؾمظهم تمهین کاتممؾن کغهامض
زکقت :زض حمل حمضط یک ؾوب ذسهامت باا
بیما قسگم زض هطکاع هلکن کضکئا هان قاوز.
**  63هیلیو بیما قاسه زکضکی ااس ذامل
وی کزکها زکز :زض ظهم حمضط بطکی  63هیلیاو
نفط کظ  ٢٤هیلیو نفط بیما قسه تمهین کاتممؾند
قممضه یم اس ذمل لحمظ قسه کؾت و رامیاسه
کین اس آ کؾت اا یط رطز قممضه ذامل و
یونیک زکضز **.یسف امیف یعینا یم کؾات
نوضبرف زض کزکها باا تكاکایال یالاسیاناگ
بیممضؾتمنن زض ؾطح بیممضؾتم یمی وکبؿتا باا
تمهین کاتممؾن نیع کقمضه اطز و گفت :کظ کیان
ططیق تولیسد نػمضت و ذطیس ذسهات هامناناس
بیممضؾتم هیالز کظ ی اسک هن قوز و بایاماا
قسه ذسهمت ضکیگم هن گیطز.وی ذمططنكم
اطز :کهم هم بجامی کیاناکاا باوزااا باا کیان
بیممضؾتم یم بسیی د ذطیس ذسهت هن انی و

رٍیکرد دٍلت در زهیٌِ حفظ هحیط زیست
بْرُ هٌدی از تَاى تشکل ّبی هردم ًْبد است

ؾطویؽ ذبطی ضوظنامهاا کض -
هؿمو ضئیؽ امهوضی و ضئایاؽ
ؾمظهم حفمغت هاحایای ظیؿات
گفت :ؾمظهم یمی هاطزب ناهامز
(ؾمن یم) هن توکننس نقف هوحاطی
زض بطقطکضی کضتابام بام هاطزب و
رطینگ ؾامظی زکقاتاا بامقاناس.
ضویکطز زولت نیع بهطه گایاطی کظ
توک تكکل یمی هطزب نهمز بطکی حفع هحیی ظیؿات کؾات.باا گاعکضـ
کیطنمد هؿهوها کبتکمض زض نكؿت بم رؿمن ظیؿت هحیطن یطهعگم کغاهامض
زکقت :کنتػمض هن ضوزد ؾمن یم کظ قسضتن اا زولت با آنم زکزه کؾات باط
ضرتمض ؾمظهم یم و کاطکی پطوغه یم کحطگصکض بمقنس.وی کبطکظ زکقت :حطات
یم بطکی حفمغت کظ هحیی ظیؿت بمیس زکنف بنیم بوزه و بم کضکئا آهاوظـد
رطینگ ؾمظی د کنالح کلگویمی غلی و تغییط ضرتمضیمی کقاتابامه ظیؿات
هحیطند بمقس.کبتکمض تهطیح اطز :کگط بطنمهاا ضیاعی یامی تاوؾاؿاا کی
قوضکیمی ضوؾتم و قهط با ؾنوک بطنمها ضیعک هحلن بم ضویکطزیمی ظیؿات
هحیطن بمقسد بؿیمضی کظ هكکالت کهطوظ قهطیم قمبل حال کؾات.وی بام
کقمضه با توؾؿا قتمبم یطهعگم د کزکها زکز :کگط هاالحاػاا یامی ظیؿات
هحیطن پطوغه یمی توؾؿا کی کظ ی کانو زیسه نكوز با هاحایای ظیؿات
هنطقا آؾیب وکضز هن قوز اا نكمنا یمی آ قمبل هكمیسه کؾات.کباتاکامض
بیم زکقت :کظ املا کین پطوغه یم هن توک با کؾطمء هجوظ آب قیطین اان
یمی هتؿسز زض هنطقا هحسوزد بم گطزـ کنس آب و پؿامامناسیام کقامضه
اطز.وی با هوضوؼ رطوچملا یمی هینمب کقمضه اطز و گفت :وظکضت نایاطو
با ؾنوک زؾتگمه هؿئول بمیس نقف ذوز ضک زض کین ظهینا کیفم انسد کظ ؾاوی
زیگط ؾمظهم حفمغت هحیی ظیؿت هوضوؼ ضک پیگیطی و زض قوضکی ؾملن
آب هططح اطزه کؾت.ضئیؽ ؾمظهم حفمغت هحیی ظیؿت کزکهاا زکز :
زولت حؿمؾیت اسی نؿبت با کین هوضوؼ زکقتا و کهیس هن ضوز بم بطنمها
ضیعی بتوک هؿئلا رطوچملا یمی هینمب ضک حل اطز.

رایسًی برای ًگْداری بلٌدهدت کَدکبى
هتکدی در هراکس شبِخبًَادُ بْسیستی

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -ضییؽ ؾمظهم بهعیؿتن اكوض ضامان
بیم کین اا ظهم وکضیع ؾیسی هسزاویم بهعیؿتن هكرم نیؿاتد کظ
هیعک آ نیع کغهمض بنکطالؾن اطز و گفت :هؿتمطی هسزاویم طاباق
هوؾس هقطض پطزکذت ذوکیس قس.
کنوقیطوک هحؿننبنسپن زض گفتوگو بام کیؿانامد زضذهاول طاطح
ضطبتن امؽ آوضی هتکسیم اا بم یممینگن رطهمنسکضی تاهاطک و بام
یمکمضی قهطزکضی تهطک با هست  ٨5ضوظ کاطک ذوکیس قسد گفت :زض
کین ططح پوقف و ؾمهمنسین کرطکز ظیط  ٨1ؾمل بطؾهسه بهعیؿتن کؾت
با طوضی اا پؽ کظ قنمؾمیند امؽآوضی و غطبملگطی با باهاعیؿاتان
هؿطرن ذوکینس قس.
وی کرعوز :کؾالب آهمزگن اطزهکی اا بهعیؿتن تهطک آهمزگن پصیطـ
و ؾمهمنسین تممهن اوزام ظیط  ٨1ؾمل قنمؾمین قسه زض کین ططح ضک
زکضز.
ضییؽ ؾمظهم بهعیؿتن اكوض یمچنین ذامطاطنكام ااطز :هكاکال
بهعیؿتن زض ططح یمی ؾمهمنسین آ کؾت اا بطکی هخامل کگاط ناباح
اوز ضک قنمؾمین و پصیطـ انی و ؾهط یمم ضوظ وکلاسیان آناهام
بطکی بمظپؽگیطی اوز قم با هطکاع بهعیؿتن هطکاؿاا ااناناس باا
لحمظ قمنونن و حقوقن ییچ هنؿن بطکی ؾسب تحویل اوز با ذمنوکزه
نسکضی و نمنتوکنی کظ کین کهط کاتنمب انی .
بنسپن یمچنین ؾنوک اطز :حسکقل حسوز  ١5زضناس هاتاکاسیام زض
تهطک د غیط کیطکنن یؿتنس.
وی یمچنین ؾنوک اطز :کظ هطزکزهمه ؾمل امضی ططح ااماؽ آوضی و
ؾمهمنسین هتکسیم ضک کاطک اطزهکی و تم حسوز  ٤یفتا پیف و قبال کظ
آغمظ کاطکی ططح ضطبتن  ٨5ضوظه تؿسکز  ٤٢35اوز ظیط  ٨1ؾامل
ضک پصیطـ اطزی و یمعهم بطکی وکلاسیان آناهام نایاع ااالؼ یامی
ههمضتآهوظی بطگعکض اطزی .
ضییؽ ؾمظهم بهعیؿتن اكوض کزکها زکز :طن ضکیاعنان یامی ناوضت
گطرتا بم آهوظـ و پطوضـ بمظهمنسگم کظ تحاهایال ضک نایاع باط ؾاط
االؼیمی زضؼ بطگطزکنسی .

هقبلِ

با زنبمل امیف یعینا یم یؿتی با ؾنوک نمونا
کگط بیممضؾتم هیالز هلکن بوزد یاعیاناا 1د٨
بطکبط بیكتط هن قس و کهم کانو یعینا یم زض کین
باایااماامضؾااتاام  15زضنااس ااامیااف یاامرااتااا
کؾت.هسیطؾمهل ؾمظهم تمهین کاتممؾن کرعوز:
کانو کین ططح نیع زض بایامامضؾاتام تامهایان
کاتممؾن بیطانس قاطوؼ قاسه کؾات و کیان
یلسینگ بیممضؾتمنن زض ههوبا ییمت هاسیاطه
ؾمظهم تمهین کاتممؾن آهسه کؾت **.طالاب
یک یعکض هیلیمضز توهمنن قطات یمی زکضوین
کظ وظکضت بهسکقت وی زض کزکها با طلب یاک
یعکض هیلیمضز توهمنن قاطاات یامی زکضویان
تمهین کاتممؾن کظ وظکضت بهسکقت کقمضه اطز
و گفت :هم آهمزگن زکضی بم حممیات زولات
بركن کظ بسین وظکضت بهسکقات کظ تامهایان
کاتممؾن کظ ططیق تهمتط با ؾاطکناجامب باطؾاس.
نوضبرف بم کقمضه با کینکا تمهین کاتممؾن بیف
کظ  ٨55یعکض هیلیمضز توهم کظ زولات طالاب
زکضزد کزکها زکز :زولت بم کؾاتافامزه کظ کوضک
تؿویا حسوز  3یعکض هیلیمضز توهم کظ باسیان
ذوز ضک با کین ؾمظهم زکزه کؾت.

رصد ٍ بررسی فرار هبلیبتی قبچبقچیبى
ٍ هتْوبى در ببزداشت

ؾطویؽ ذبطی ضوظنامهاا کض -
ضییؽ پلیؽ آگامیان ناماام کظ
نػمضت کین پلیؽ باط راطکضیامی
هملیمتن ذبط زکز و گفت :حتن زض
اطکئمن همننس قمچام اامن نایاع
پلیؽ آگمین یا باا راطکضیامی
هملیمتن ضؾیسگن هان ااناسد زض
وکقؽ کرطکزی اا همکن کؾت حتن
تحت ؾنموین زیگطی زؾتگیط قسه بمقنسد وضؿیت رطکض هملیمتنقام نایاع
ضنس هنقوز.ؾطزکض هحمسضضم هقیمن زض گفات وگاو بام کیؿانام زضبامضه
بطذوضز پلیؽ بم اطکئ کقتهمزی کغهمضاطز :هؿمونت هابامضظه بام ااطکئا
کقتهمزی پلیؽ آگمین با هوضوؼ رطکضیمی هملیمتاند ؾاسب بامظ ضزکذات
تؿهیالت و  ...وضوز پیسک اطزه و بؿیمضی کظ پطونسهیم زض حمل ضؾایاسگان
کؾت.وی کزکها زکز :بم تواا با کینکا پلیؽ هبمضظه بم اطکئ کقاتاهامزی کظ
ؾملیمی گصقتا قطوؼ با امض اطزه کؾتد زض حمل حمضط یمکمضکنمم ضک
آهوظـ زکزهکی و آنهم ترههن تط قسهکنس .باطوضی اا زض کقهن ناقام
اكوض کین پلیؽ ضک تكکیل زکزهکی و زض یما کؾتم یم پلایاؽ هابامضظه بام
اطکئ کقتهمزی زکضی .ضییؽ پلیؽ آگمین ناماام زضبامضه آهامض اكا
رطکضیمی هملیمتن نیع گفت :کگط کظ حوظهیمی هطبوطا نیع بپطؾیس آنهم با قمم
ذوکینس گفت اا پلیؽ زضنس ظیمزی کظ رطکضیمی هملیمتن ضک اك ااطزه
کؾت.وی زضپمؾد با کین ؾوکل اا چطک کین هوکضز کطالؼ اؿمنن نمنقاوزد
نیع با کیؿنم گفت :چو کین هبمحج هبمحج کقتهمزی کؾت و همکن کؾات
بم نحبت اطز و کطالؼ ضؾمنن تغییطکتن زض وضؿیت کقاتاهامزی اكاوض
کیجمز قوزد امتط کطالؼضؾمنن هنقوز کهم پلیؽ با ذوبن زض کیان حاوظه
وکضز قسه و نػمضت ذوبن ی زض کین رضم زکضز.هقیمن بم بیم کینکا تقطیابام
هن توک گفت اا امتط پطونسه کقتهمزی واوز زکضز اا پالایاؽ باا آ
نپطزکذتا و تصاط نظب ضک نسکزه بمقسد گفت:کلبتا زض حوظهیمی قضمین نایاع
هؿئون ظحممت ظیمزی هناكنس و یمکمضی ذوبن ی زض کیان ظهایاناا
واوز زکضز.

اهضبی تفبّنًبهِّبی ثبت ٍ تَسعِ دارٍیی
ٍ بیَتکٌَلَشی ایراى ٍ کَبب

ؾطویؽ ذاباطی ضوظنامهاا
کض  -ضئیؽ ؾمظهم غصک و
زکضو کظ کهضمی تفمی نامهاا
یمکمضی زض ظهینا حابات و
تاااوؾاااؿاااا زکضویااان و
بیوتکنولوغی بم اوبام ذاباط
زکز.با گعکضـ کیؿنمد زااتاط
ضؾول زینمضوناس ااا وظیاط
بهسکقت اكوضهم ضک زض ؾفط با اوبم یمطکین هنانس زض بسو وضوز
با یموکنم ضمن کؾالب کین ذبط گفت :کضتبم رنموضی کیطک و اوبم باا
حسوز  ٤5ؾمل پیف بمظهنگطزز اا زض آ ظهام بام تاوااا باا
بیوتکنولوغی قوی اوبم قطکضزکزی بین کنؿتایاتاو پامؾاتاوض کیاطک و
هوؾؿاکی زض اوبم زضذهول کنتقمل تکنولوغی وکاؿن یپمتیت B
بؿتا قس.ضئیؽ ؾمظهم غصکو زکضو کرعوز :زض پن کهضمی کین قطکضزکزد
ذی تولیس وکاؿن یپمتیت Bبم امک اوبم زض کیطک ضکهکنسکظی قس
و زض حمل حمضط نیع تولیس کین وکاؿن کزکها زکضز.زینمضونس زض کزکهاا
گفت :کلبتا هه تطین برف کین قطکضزکزد آهوظـ ناسیام نافاط کظ
هحققم اوک هم بوز اا زض حمل حمضط بؿاضان کظ کیان کراطکز زض
قطاتیمی بیوتکنولوغی زض برف ذهونن هكغول با امض یؿتنس
و هنتوک گفت ؾمال ظیطؾمذت بیوتکنولوغی هم بم کین قطکضزکز زض
 ٤5ؾمل گصقتا و بم کهضمی کین قطکضزکز بم اوبم ؾمذتاا قاس.وی بام
بیم کین اا ضیمؾت امیؿیو هكتط زو اكوض ضک کظ کیطک د وظیاط
بهسکقت اكوضهم و کظ اوبم وظیط کقتهامزقام ؾاهاسه زکض کؾاتد
گفت :ییمت اوبمین چنس همه گصقتا زیسکضی کظ کیطک زکقتنس و کین
ؾفط نیع زوهین الؿا بم کین اكوض کؾت.هؿمو وظیط باهاسکقات کظ
کهضمی تفمی نمهایمی یمکمضی یمی زو اكاوض ؾاالوه باط حاوظه
بهسکقت زض ظهینا اكموضظی و رن آوضی ذبط زکز.زینمضوناس کراعوز:
زض حوظه بهسکقتد کنؿتیتو پمؾتوض کیطک بم هوؾؿا بایاوتاکاناولاوغی
اوبمین تفمی نمهایمین یمکمضی کهضم ذوکینس اطز.

ضرٍرت تشکیل ٍزارت
سالهت رفتبری ٍ هقببلِ
بب آسیب ّبی اجتوبعی

کزکها کظ قممضۀ قبل...
هسیطال کهوض آؾیب زیسگم کاتممؾن ؾمظهم بهعیؿتن
اكوض زض پمیم با رؿملیتیمی کناجامب قاسه زض حاوظه
آؾیبیمی کاتممؾن کظ ٨55د نمطه  ٨5تم  ٨1ضک زکزه و
گفت :ؾیمؾتیمی حاوظه آؾایاب یامی کااتامامؾان
نمهكرم کؾت و یمگطکین هیم کضگم یمی هاراتالا
واوز نسکضز) .
 -3کرعکیف گطکیف با کلکل ( ذاباط آناالیان  :غامیاطک
ههطف هكطوبمت کلکلن با حسی کرعکیف یمرتا کؾت اا
بمقط نضیجمنن قمئ هقمب وظیط بهسکقت کظ راطوـ آ زض
بطذن کظ رطوقگمهیم ذبط هنزیس.
کو حتن کظ گعکضـیمین ذبط زکزه اا هنگاویاناس ضوکد
ههطف کلکل زض هنمطق انوب تهطک اا تحت پوقاف
زکنكگمه ؾلوب پعقکن تهطک یؿتنس باا هاطظ ناگاطکنان
ضؾیسه کؾت.
کهم هوضوؼ کین نگطکنن هؿوون وظکضت بهاسکقات باا
تجمضتن پطؾوز باطکی وکضزااناناسگام و ؾامظناسگام
هكطوبمت کلکلن زض اكوض هنجط قسه کؾت.
کهم هكکل کنلن کظ امین آغمظ هن قوز ااا باا زلایال
حطکب بوز ههطف هكطوبمت کلکلن بطذن هؿئاون بام
پنهم امضی ؾؿن زض پم اطز نوضت هؿئلا ضک زکضنس
زض نوضتن اا نبوزش آهمض ههطف و ههطف انناسگام
کظ تهسیسکت اسی برف ؾالهت کؾت.
چنسی پیف کؾممؾیل کحمسی هاقاسبد راطهامناسه نایاطو
کنتػمهن کیطک کظ هرفن امضی زض آهمضیمی هاطباو باا
هكطوبمت کلکلن زض اكوض کنتقمز اطزه و گفتا بوز« :زض
هوضز کلکل یموکضه بط هرفن اطز هكاکاالت آ زض
اكوض تالـ قسه کؾتد زض حملن اا ههطف کلاکال و
حتن کرعکیف ههطف آ زض اكوض یک وکقؿیت کؾت .
کین زض حملیؿت اا آهمض اك اا تنهم زض نس نمچیعی
کظ آهمض ههطف کؾت با بیف کظ 1هیلیو لایاتاط ضؾایاسه
کؾت کین زضحملن کؾت اا با زلیل غیط ضؾامان باوز
توظیؽ هكطوبمت کلکلن حج هكطوبمت کلکلان ههاطف
قسه زض اكوض نمهكرم کؾت .
کهم رطهمنسه نیطوی کنتػمهن گفتا کؾت ههاطف ؾامنناا
کلکل زض کیطک بیؿت هیلیو لیتط کؾت.
چنسی پیف نیع کقبمل هاحاماسید ؾضاو اامایاؿایاو
اكموضظید آب و هنمبؽ طبیؿن زض گفتوگو بم ؾامیات
ذبطی هجلؽ گفتا بوز هتمؾفمنا هحمولاا یامی باعضگ
هكطوبمت کلکلن زض بطذن هوکقؽ کظ هؿمبط ضؾمن اكوض و
بم حضوض زؾتگمهیمی نمغط و هتولن وکضز هنقوز.
ؾطزکض کحمسی هقسب رطهمنسه نیطوی کنتػمهن ال اكاوض
نیع زض ههمحبا کی کظ گؿتطـ ذاطیاسوراطوـ آظکزکناا
هكطوبمت کلکلن زض تهطک ؾرن گفتا بوز.
ضوظنمها قط زض گعکضقن نوقتا کؾت  :راؿامن بامظکض
هكطوبمت کلکلن زض اكوض نعزیک با ٤55یعکض نفط کؾت
اا کلبتا هنمبؽ غیطضؾمن کین ضق ضک بؿیمض بیكتط هنزکنناس.
تمانو پػویكن ضؾمن زض ظهینا آهمضیمی هاطتابای بام
ههطف اننسگم هكطوبمت کلکلن زض اكوض کناجامب یام
هنتكط نكسه کؾت کهم بطذن تحقیاقامت زکنكاگامیان زض
هقطؽ امضقنمؾن کضقس و زاتطک با کین نتیجا ضؾیاسه کناس
اا هتوؾی ؾن ههطف کلکال باا ٤5ؾامل ضؾایاسه و
1۲٤3زضنس کظ اوکنمنن ااا باا ههاطف کلاکال ضوی
آوضزهکنسد ؾمبقا ههطف کینگونا هكطوبمت زض ذمناوکزه
ذوز ضک زکقتاکنس.
 -١کرعکیف ذمنا و ظنسگن یمی هجطزی ( هجیس کهایاسی
هسیطال رطینگن ؾمظهم هلل اوکنم زضبامضه ظناسگان
هجطزی اوکنم چنین هن گاویاس :آهامض ضوی آوضز
اوکنم با ظنسگن هجطزی زض  3االنكهط تهطک د قیاطکظد
هكهس د کنفهم د تبطیع و کیوکظ با  65زضنس ضؾیسه کؾت
و غ کنگیعتط آنکا ضوظ با ضوظ زذتاطک ااوک تاؿاسکز
بیكتطی کظ کین امهؿا آهمضی ضک تكکیل هان زیاناس .کو
ضوی آوضز اوکنم و بچا یامی اكاوض باا کتامقاهامی
قرهن ذوز ضک هقسها کی بطکی ضوی آوضز آناهام باا
ظنسگن هجطزی زضؾملهمی بؿسی ظنسگن ذوز زکنؿت و
کرعوز :زضحمل حمضط ظنگ ذاطاط ظناسگان هاجاطزی
زضاكوض ظزه قسه و هتمؾفمنا زضهوضز کین هكاکال یا
کزکها زکضز
ؾکوت هن قوز .

