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در قتزنى اس  ٍ  استت هاُ، رٍسُ بز هسلواًاى ٍاجب شذُ يیاست. در ا یهاُ سال قوز يیرهضاى ًام ًْو
 درهسلواًاى هعتقذًذ کتِ شتب قتذر     .است شذُ ادیکِ در نى قزنى ًاسل شذُ  یهاُ بِ عٌَاى هاّ يیا
ختَردى   لیت دل يیدر هاُ رهضاى بز هستلواًاى ٍاجتب بتَدُ ٍ بتِ ّوت      یهاُ ٍاقع است. رٍسُ دار يیا

 يینستواى در اٍلت   یشتَد. درّتا   یه ذیکِ هستحب است، تأک یٍ افطار یسحز یبزا یهقَ یغذاّا
 شب نى بستِ ًخَاّذ شذ. يیٍ تا نخز شَدیشب هاُ رهضاى گشَدُ ه

 رسول خدا )ص(
اگز کسى در ایي هتاُ یتآ نیتِ اس    
قتتزنى تتتكٍد کٌتتذ، متتَاب  ه تتل 
کسى است کِ در غیز هاُ رهضتاى  

  یآ ختن قزنى کزدُ است.
 

http://pghse.blogfa.com/
http://pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
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 خواص باور نکردنی شلغم
 

 

  پایش لحظه ای صنایع،

 راهی بسوی تحقق محیط زیست پاک
ایستگاَُای سىجش آلًدگی ًَا مُمتشیه مىثع ترشای ارام ه اعاترا     

کٍ تٍ صًس  لحظرٍ ترٍ   صح ح ي دق ق اص ک ف ت ًَای مح ط می تاشىذ 

لحظررٍ ي آوایرره  ذظررت رسا  مگذررق ي گاصَررای آ یىررذٌ َررًای محرر ط 

ه د اصن د تن د مىررً اکسرر ذ کررشطشررامد دی اکسرر ذ گررًگشدد اکسرر ذ و تررشي

م کشين 5/2م کشين ي رسا  مگذق کًچکتش اص  10رسا  مگذق کًچکتش اص 

سا اوذاصٌ گ شی می کىىذ ي سایش پاسامتشَای ًَا شىاسی مثرد دمرا ارراس    

 .سعًتت ي جُت ي سشتت تاد سا می سىجىذ

ٍ     مری  آوایره  تا استفادٌ اص س ستم پایش  ای اص  ارًان ترٍ صرًس  لحظر

سا  ن آ یاارت ي م رضان آ یىرذگی    َش صىگت اعرا   يضگ ت آ یىذگی 

اورذاصٌ  جُرت   ومًد ي دیگش و اصی تٍ مشاجگٍ مستق م کاسشىاسران  یش پا

 َای پایش لحظٍ ای ي آوایه صىایع تا وصة س ستم گ شی وخًاَذ تًد. 

سيص  مذررضخ اًاَىررذ شررذ کررٍ َم رررٍ ي دس امرراخ سرراتا  شررثاوٍ مختذرر  

استاوذاسدَای اًد سا ستایت کشدٌ ي اص آ یىذگی تپشَ ضورذ ي دس مًاقرع   

تا اًقر  اگال رت وسرثت ترٍ      اًَای کىتشلی اًد و ض سشیگ تی س ستماشا

 .خ کىىذاصاح ي اگم ش آن اقذا

تشوامٍ پىجم اًسگٍ جمًُسی اسامی ایشاند  192مادٌ تىذ ب  تش اساع 

کىىررذٌ ي مخررشب محرر ط صیسررتد کذ ررٍ   مىظررًس کرراَش تًامررد آلررًدٌ  تررٍ

ایی ترضسگ  ياحذَای تضسگ اًل ذید صرىگتید تمشاورید ارذماای ي صیشتىر    

   ٌ اورذاصی   مق اع مىجمذٍ و شيگاَُا کٍ قاتذ رت ي ضرشيس  وصرة ي سا

ای ي مذايخ سا داسوذ می تایست ارا پایران    ساماوٍ )س ستم( پایش لحظٍ

سراماوٍ )س سرتم(َای    اوذاصی سال سًخ تشوامٍد وسثت تٍ وصة ي ساٌ

   مزکًس اقذاخ ومایىذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تشوامرٍ پرىجم اًسرگٍ ي      192تىرذ ب مرادٌ    یاجرشا  یدس ساستا ظٌیمىطقٍ ي
د  تیشیمررذ یتشوامرٍ َرا   یياجررشا یالضامرا  قراوًو   تیررترٍ مىظرًس ستا  

جُت کاَش ي کىترشل اررشا  ورامطذًب      یي  اوجاخ اًد اظُاس شیپا
ارا  ي قاترد    یاص اسرتاوذاسد َرا   ت ر د اثگ یش ي تراسگ  ٍ اخذ ا  تمذ

ي مگادن  عیصىا تیشیيضع شذٌ دس سطح کان مذ یط مح ستیاتتماد ص
 یاص آلرًدگ  یش ررگ  ي پ ظٌیمىطقٍ ي ییاًاوا شید ااضا ا ید کاَش شکا

دس اصرً    یضیر وسثت تٍ تشوامٍ س 91مىاتع آب يااک ي ًَا  اص سال 
ًَا ومًدٌ است کٍ  یًدگسىجش آل ستگاٌیا ید وصة ي ساٌ اوذاص ذیاش

 ذیر مىاقصرٍ اش  یي ترش گرضاس   صراح ی صخ اص مشاجع ر یتگذ کسة مجًصَا
مًارق ترٍ    93َرا دس سرال    میاحرش  طیشذٌ تا اًجٍ تٍ شرشا  ادی ضا  اجُ
 است . ذٌیگش ضا  اجُ هیا ذیاش

 تی رد اولو دیبا ستی ز طی حفظ مح 

 باشد عیصنا ی کار 
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 : وکتٍ مُم افغاری شش 

در هاُ هثارک رهضاى اگر ػادت تِ خَردى ضام داریذ، سؼی کٌیذ  -1
فاصلِ تیي افطار ٍ ضام را زیاد کٌیذ ٍ فاصللِ تلیي ضلام خلَردى ٍ     

 .ساػت تاضذ۲خَاتیذى ّن حذاقل 

یي دٍ ٍػلذُ ذل ا را در حلذص ه لر      از طرفی سؼی کٌیذ در ا -۲ 
 .کٌیذ کِ هؼذُ سٌگیي ًطَد

ذ اص افطار تایذ تِ حذص سْل الْضن تاضذ کِ تا خَردى ضام،  -3
 .کاهالً ّضن ٍ از هؼذُ خارج ضَد

تا ایي حال تَصیِ هی ضَد تِ خلَردى افطلارص هاؼلادل اکا لا      -4 
 .کٌیذ ٍ از خَردى ضام تپرّیسیذ

افطار تایلذ سلْل الْضلن تاضلذ تلا در      چٌاى چِ گ اِ ضذ ذ اص  -5 
 .ٌّگام سحر تذى تراص دریافت ٍػذُ جذیذ آهادُ تاضذ

تراص ایي هٌظَر اًَاع آش، حلین، فرًی ٍ حریلرُ تلادام کلِ تلا      -6
آرد ترًج قَُْ اص ٍ یا ػسل ٍ ضلیرُ اًگلَر یلا ضلیرُ خرهلا ضلیریي       
ٍ  ضذُ تاضذ ٍ ًیس ًاى ٍ پٌیر تِ هقذار کن ٍ تِ ّوراُ سثسص خَردى

هغس گردٍ ٍ چٌذ ػلذد خرهلا ٍ یلا یلش خَضلِ اًگلَر رسلیذُ ٍ ضلیریي         
 .هٌاسة است

 
 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

ماٌ مبارک  در یدار بايرود کٍ ريسٌ هیاس افزاد بز ا یبزخ

باير تا چٍ  هیباعث بزيس سخم معدٌ شًد. ا تًاود یرمضان م

 ت؟حد درست اس

هلاُ هثلارک رهضلاى اسلت       ًادرست درتارُ صزخن هؼذُ از تاٍرّا جادیا
 يیل ػاهل زخلن هؼلذُ تاضلذ. اگلر ا     تَاًذ یٍجِ ًو چیرٍزُ تِ ّ کِ یدرحال

 لیللضللذُ اسللت تللِ آى دل جللادیا صدار در زهللاى رٍزُ صحللد در افللراد
 جلاد یزخن هؼذُ ا ساز ٌِیػٌَاى زه در هؼذُ آًْا تِ یزخو تر صیاست کِ پ
ترٍز زخن هؼذُ  ساز ٌِیزه یساػت گرسٌگ17تا 15دُ است. اصَال ضذُ تَ

تلِ آى   يیل اسلت. ا  یدرًٍل  صّلا  ٌِیزه صدارا صواریت يیتلکِ ا ستیً
 ایل اسلت   ادیل در دٍازدّلِ ز  شیذریل کلر ذیترضل  اسل   ساىیهؼٌاست کِ ه

 است. فیهقاٍهت ٍ ًَع تافت هؼذُ ٍ دٍازدِّ ضؼ ساىیه
 

 شًد؟ یعًل ريس مدر  یباعث تشىگ یچا دنیوًش ایآ    

آى در  ذىیهذر اسلت ٍ ًَضل   صچا ضَد یاست کِ گ اِ ه يیا گریتاٍر د
. ضلَد  یدار در طلَل رٍز هل   در افلراد رٍزُ  یحد تطلٌگ  جادیسحر تاػث ا

از حلذ   صیپررًل  را تل   صچلا  ژُیٍ تِ ص. اگر چاستیً یت َر درسا يیا
 تلا  صدٍ تا سِ فٌجلاى چلا   صهوکي است هذر تاضذ، اها رٍز نیه ر  کٌ
تاػث رفغ ػطص در طَل  یحا تَاًذ یپررً  ه ٌذاىًِ چ یرً  هؼوَل

تلِ اًلذازُ، تاػلث     ذىیًَضل  صکٌٌذُ تاضذ. در ٍاقلغ چلا   رٍز ضَد ٍ کوش
 صداراى در زهاى سحر رٍزُ نییها تگَ ٌکِی. اضَد یآب تذى ه ازیً يیتأه
 .ستیً یحیًخَرًذ حر  صح صچا
 

 

تصًر تعدادی ویش بز ایه است کٍ افزاد دارای چشم ضعیف بُتز 

 بارٌ چیست؟ است ريسٌ وگیزود. وظز شما در ایه

ترخی از افراد ًیس تر ایلي تاٍرًلذ کلِ رٍزُ تلر آى دسلاِ از افلرادص کلِ        
داراص ضؼف تیٌایی ّساٌذ، ٍاجة ًیست، اها ایي تاٍر از ًظر پسضلکی  

ذ درتارُ افرادص صذق کٌذ کلِ ًولرُ   تَاً صحی  ًیست. ایي تاٍر تٌْا هی
ّلاص چطلوی دارًلذ. ایلي افلراد       چطن آًْا تسیارتسیار تاالست یا تیوارص

دارص در چطلن خلَد هقلذارص احسلاف ضلؼف       اهکاى دارد در زهلاى رٍزُ 
 کٌٌذ.

 

 

 

 مىغقٍ يیژٌ : HSEارتباط با 

   338  داخلی           33599353مىغقٍ يیژٌ :  HSEمدیزیت 

 355داخلی             33535775ژٌ:     آتش وشاوی مىغقٍ يیـ

   345داخلی               33535773بُداری ي فًریتُای پششکی:  

 336داخلی               HSE : 75-33599957پزسـىل مدیزیت 

 999   داخلی        آتش وشاوی سایت جىًبی: 

   339    داخلی    بُداری سایت جىًبی:                                           

   999     داخلی                                 ىل آتش وشاوی :              ـپزس

 ماٌ رمضان 

 ماٌ رمضان  بايرَای غلظ غذایی در

 

http://www.beytoote.com/health/nutrition/important-eat1-iftar.html
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 اعتیاد                   

 
 اعتیاد چیست؟
کِ عَارض جسوى ٍ رٍاًى دارد  است« بیوارى اجتواعی»اعتیاد یــک 

تَجـِ ًوـَدد درهـاى جسـوى ٍ     « بیوار»ٍ تا سهاًى کِ بـِ علل گزایش 
بخش خَاّذ بَد ٍ فـــزد هـــعتاد دٍبـارُ    رٍاًى فقط بزاى هذتى ًتیجِ

گزدد.اعتیاد بِ هَادهخذر یکى اس هْوتزیي   هی« هَاد اعتیاد آٍر» گزفتار 
هوکالت اجتواعید اقتصادى ٍ بْذاشتى است کـِ عـَارض ًاشـى اس    

هَجـ  رکـَد   آى تْذیذى جذى بـزاى جاهعـِ بوـزى هبسـَه شـذُ ٍ      
 .گـــــزدد ّاى هختلف هى اجتواعى در سهیٌِ 

                          

 

 
 

 

 

اوسان و  هیقابل اوتقال ب یها یماریمبارسه با  ب یماه روس مل زیت 31

  شده است. ی)سئوووسها( وامگذار وانیح

طبیعی بیي  رکِ بطَ بیوارِیْا یاعفًَت ّائی ّستٌذ (W.H.O):سّا سئًََ تعزیف
بیواری ّای قابل .تز قابل اًتقال ّستٌذ اًساى ٍ حیَاًات هْزُ دار پست

اًتقال هیاى حیَاى ٍ اًساى در اصل اس گزٍُ باکتزی ّاد ٍیزٍس ّاد قارچْا ٍ 
در کوَر ها  هْوتزیي بیواری ّای هوتزک هیاى اًساى ٍ دام کِ .اًگلْا ّستٌذ

دیذُ هی شَدد هی تَاى بِ ت  هالتد سالکد ّارید سیاُ سخند کیست 
ّیذاتیک ٍ ت  خًَزیشی دٌّذُ کزیوِ کٌگَ اشارُ کزد. اس طزفی دیگز بِ دالیل 
هختلفد خطز ٍرٍد بیواری ّای دیگز هاًٌذ جٌَى گاٍید ت  درُ ریفتد 

 .گزفت آًفلَاًشای پزًذگاى ٍ را ًبایذ ًادیذُ
 
 
 

 

کِ با  یکساً یهْن بزا یخطز سالهت کیّوَارُ  کیسئًََت یْایواریب -۱

 شَد. یکٌٌذد هبسَه ه یکار ه ایٍ  یسًذگ َاًاتیح

هوکي اسـت چـِ    َاىیح ٍ تواس با ّز یداًٌذ سًذگ یاس هزدم ًو یاریبس -۲

 يیــاس خـَد در بزابــز ا  ذیــباشـذ ٍ چگًَــِ با  داشــتِ سـالهت آًْــا  یبــزا یخطزاتـ 

 کٌٌذ. هبافظت خطزات

 ایـ داًٌـذ توـاس بـا ادرار ٍ     یٍ بخصَص بچِ ّـا ًوـ   اىیاس رٍستائ یاریبس -۳

 ًْا شَد.بِ آ یهْو یْایواریهوکي است باعث اًتقال ب َاًاتیهذفَع ح

ــا ح یاس کســاً یاریبســ -۴ ــِ ب ــاتیک ــذگ َاً ــذگاى سً ــذیه یٍ پزً ــِ کٌٌ ــَس ب ٌّ        

آًْـا کـِ بـِ     َاًـات یداًٌـذ ح  یبزخـَرد کـزدُ ٍ ًوـ    َاًاتیبا ح یسٌت یّا َُیش

 را بِ آًْا هٌتقل کٌٌذ. یهْو یْایواریب تَاًٌذیه زسٌذدیظاّزسالن بٌظز ه

 ذاًٌـذ یکٌٌـذ د ًو  یهـ  یٍ پزًـذگاى سًـذگ   َاًـات یکـِ بـا ح   یاس کساً یاریبس -۵

         ٍ پزًـذگاى هْـاجز تـا چـِ اًـذاسُ       یٍحوـ  یَاًْـا یآًْـا بـا ح   یاّلـ  َاىیتواس ح

 باشذ. يیتَاًذ خطز آفز یه

در مشاركت  یعزصه هاي وًیى دیرسد با یلذا به وظز م

 بیه وظام سالمت اوسان ي وظام سالمت حیًان  باس شًد.

 

 

بارزه با بيماريهاي روز م

قابل اوتقال بيه اوسان 

 اتو حيواو
 

 

 

                  

 

رٍس بْشیسـتی ٍ رٍستـاهیي اجتوـاعی    » یزهاُ ّز سـال در کوـَرهاى ایـزاى   ت ۲۶
 .ًاهگذاری شذُ است«

د ساسهاًی فزٌّگید اجتواعی ٍ اهذادی اسـت کـِ بـِ هٌظـَر گسـتز       بْشیستی
الْـی در جاهعـِ ٍ حفـر ارس  ّـا ٍ کزاهـات ٍاالی اًسـاًید هجوَعـِ         رحوت

ایي ساسهاى بزای کوک بِ قوزّای هبـزٍم ٍ اًسـاى   ذ.خذهاتی را ارائِ هی دّ
ّــایی کــِ بٌــا بــِ دالیــل هبیطــید اجتوــاعید اقتصــادی ٍ ار ــی ٍ ًیــش داشــتي   
 هوکالت جسوید رٍاًید عاطفید گزفتار هوکالت ٍ دچار عذم تعادل شذُ اًـذد 

 است.تأسیس شذُ 

با تکیِ بز هوـارکت هزدهـی ٍ ّوکـاری سـاسهاى ّـاد در راُ گسـتز        بْشیستی 
بخوید اهـذادید بـاسپزٍری ٍ کوـک بـِ تـأهیي حـذاقل ًیاسّـای         خذهات تَاى

گــزٍُ ّــای کــن درآهــذی کــِ قــادر بــِ تَاًــایی ٍ خَدکفــایی اقتصــادی ًیســتٌذد  
 .فعالیت هی کٌذ

 

 
 

 

 

 

 يبیماري هاي سئًوًس ي سالمت فزد

 یاجتماع هیي تام یستیريس بهش
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 نیخنک کننده تزو شزبت آبلیمو   زیخاک ششزبت 

 فصل گزما یدنینوش

آتلیوَ دارای خاصیت خٌک کٌٌدگی توَدُ ٍ تورای     شرتت خاک شیر ٍ شرتت 
 .گرهازدگی هفید است

افرادی کِ دچار گرهازدگی هی شًَد عالٍُ تر آب، هقداری از ًوک تدى خَد را 
 .ٌّگام عرق کردى از دست هی دٌّد

شرتت ّای آتلیوَ ٍ خاک شیر عوالٍُ تور اکٌ وِ آب از دسوت رفدوِ تودى را        

 .جثراى هی کٌد تاهیي کٌٌدُ اهالح از دست رفدِ تدى ًیس ّسدٌد

ز دست رفدوِ تودى   گرهازدُ ًوی تَاًد اهالح اًَشیدى آب تِ تٌْاکی در افراد 

عالٍُ تر اکي شرتت ّا، دٍغ ًیس ترای تواهیي اهوالح تودى     د. آًاى را تازگرداً

 .در افراد گرهازدُ، فرآٍردُ هٌاسثی تِ شوار هی رٍد

  

برخی دیگر از شربت ىای گیاىی مانند بیدمشک و عرق نعناع نیس 

ده امالح از دست رفتو بدن خاصیت خنک کنندگی دارد اما تامین کنن

 .نیستند

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 یتوورا اتیووعضووَ هْوون اسووت  تٌْووا راُ اداهووِ    یچوورا اّوودا
درهواى   يکقلة ٍ کثد ٍ تْدر شرفدِیپ کیهثدال تِ ًارسا واراىیت

تاشوود. در  یعضووَ هوو ًَوودی، پ ِیووکل کیتووِ ًارسووا اىکووهثدال یتوورا
عضوَ کوِ در    ًَود یتوِ پ  ازهٌود یً واراىیاز ت یادکّرسال تعداد ز

 یکوِ اعضوا   تاسو  یدر  وال  يکو ٍ ا رًدیه یاًدظارًد، ه ستیل
 شًَد. یخاک هدفَى ه رک، ز یسالن افراد  دچار هرگ هغس

تَاًد پس از هرگ اّدا کٌٌدُ عضَ تاشد ّرکس ٍ  یه یچِ کس
 تکٍ تا رضوا  یدر صَرت ترٍز هرگ هغستَاًد  یدر ّر سي ه

فورد در   یپسشو   طکًسج تاشد، شورا  اکتسدگاى ، اّدا کٌٌدُ عضَ 
اّدا خَاّد  یترا یٍ تیکٌٌدُ قاتل يیی، تع یزهاى هرگ  هغس

، لَزالوعدُ ٍ  ِکر ة،ّا ، کثد، قل ِیقاتل اّدا : کل یتَد.اعضا
،  اّرگی، اسووودنَاى ، سووو ِیوووًسوووَا قاتووول اّووودا: قرً - رٍدُ

 هی تاشد. ، پَست ٍ تاًدٍى یقلث یّا چِکغضرٍف ، در
 

 

 

 یچزب مانند گوشت قزمش و امعاء و احشاءو غذاها یکاهش مصزف گوشتها

بیماریهای قلبی  ، کالباس و همبزگز اس سیو مصزف سوس سزخ کزده

 وعزوقی پیشگیزی میکند .
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 بدين شرح 

 

 

 

پیشىُادات ي اوتقادات سازودٌ َمکاران گرامی لطفاً 

 خًد را بٍ ایه مدیریت ارسال فرمائید.
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 :near missشبه حادثه 
بزوس حادثه را داشتهه   طینشذه که هوه شزا یشیر بزناهه ذادیرو کی 

 اىیت شذه( بتذوى خستارپ  ا   ی)و نه طزاح یبزاثز خوش شانس یول

 .گزدد یگذشهه است اطالق ه زیگزفهه است و به اصطالح بخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نتذه یحتوادث    شتهز یاس ب نیتتوان  یهت  نیزیاگز اس شبه حوادث  نذ بگ

اس حتوادث و شتبه حتوادث     نیتتوان  یهت  ی. تنهتا وتهت  نیکن یزیجلوگ

گتشارش   عیو به طور وست  ی نها را بزرسکه  ن،یزیبگ ادی یشیاهزوس چ

  نها اس دست نزود.  امیحاصل شود که   ناىیو اطو نیینوا
 

 هث جدی فردا باشد.تواند حاد شبه حادهث دریوز می
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 از مسیره حادثه فرم گسارش حادثه و شب
ZONE\PDS\HSE باشد. یم یقابل دسترس 
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 : چرخص کفل 3تمریه 

 .زوی یک میص یا سطح سفت، دزاش بکشید، به پشت
هس دو شانوی خود زا خم کنید بطوزیکه کف  پاهایافار زوی میفص رفساز     

 .بگیسد
 :حسکت

هنگامی که تنفه خفود زا بفه سفمت      .دساها زا بس زوی سینه جمع کنید
سس زا به چپ بگسدانید. اجفاش  دهیفد شانوهفا بفه      زاست می چسخانید،

شانوها زا بفا  و سفس زا بفه حا فت      .اخایاز خود و آشادانه پایین بسوند

دز طفول انافاح حسکفت     .جهت حسکت زا عفو  کنیفد   .اول بیاوزید

 .باشیددزد نداشاه 
 

 : تلند کردن لگه 4 هیتمر

 .دیسطح سفت، دزاش بکش ای صیم کی یپشت زو به

 سطح صاف باشند. یشما زو یخم وک  پاها شانوها

 .دیرساز ده نهیس یو دساها زا بس زو دیزا جفت نگه داز پاها

 د،ی، کمستار زا به ک  فشاز ده یربل نیتمس مانند

باسن خود زا  یتا آناا که ممکن است بدور شوز شدر به آزام سپس
 .دیاش ک  بلند کن

 دیف اوزیب نیی. باسن زا به پادیحفظ کن هیثان 5 یزا بسا تیمورع نیا
 دیطول انااح حسکت دزد نداشاه باش دز. دیو نفس خود زا نگه نداز

 

 

 

 کمر یمناسة در درد ها یورزش ها

 کیاتیو س سکید 
 از ضماره قثل ادامه                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیتحران آب در ا
مصفسف، ایفسار اش جملفه کشفوزهایی     سفسانه   با توجه به میفصار منفابع آو و  

آو رساز دازد. این گسو   کمبود فیصیکی است که دز گسو  کشوزهای مواجه با
سفاند.  مواجفه ه  با کمبود فیصیکفی آو  ۰۲۰5شامل کشوزهایست که دز سال 

دز  وزی ممکفن  تفسین زانفدمار و بهفس     این بدار معناسفت کفه حافی بفا بفا     
مففین نیاشهایشففار آو کففافی دز اخایففاز ن واهنففد    أمصففسف آو، بففسای   

دزصفد مفسدح جهفار اش جملفه ایفسار مشفمول ایفن گفسو           ۰5 داشت. حفدود 
 .باشند می

 کشوز ایسار دز آساانه رساز گسفان دز بحسار آبی است. با توجه به اینکفه دز 
 یانه دزصد اش کفل آو تادیدپفریس سفا    ۹۳خوزشیدی حدود  ۰۸۳۲و  ۰۸۳۲دهه 
نیص اکنور  ایسار ،ساشمار ملل گیسد، بساساس شاخص اسافاد  رساز می موزد

 دز وضففعیت بحففسار شففدید آبففی رففساز دازد. بففس اسففاس شففاخص م سسففه      
ا مللی مدیسیت آو نیص، ایفسار دز وضفعیت بحفسار شفدید آبفی رفساز        بین
های ذکس شد ، کشوز ایسار بسای حفظ وضع موجود خود تا  بنا بس شاخص. دازد
دزصد به منابع آو رابل اساحصفال خفود بیفصایفد     ۰۰۰باید باواند  ۰۲۰5سال 

غیفسممکن بفه ن فس     با توجفه بفه امکانفا  و منفابع آو موجفود      که این مقداز
 .زسد می

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

