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ت ٍ پٌجن شْزیَر، رٍس تشرگذاشت سکزیای راسی است. تِ پاس سحواا 

حکین ٍ شیویذاى تشرگ ایزاًی در عزصِ دارٍسااسی، رٍس   کشفیات ایي

 .دارٍساسی ًام ًْادُ شذُ است تشرگذاشت ٍی، رٍس

اس هْوتزیي کشفیات ایي طثیة، شیوی داى ٍ فیلسَف تشرگ، الکا   

ٍی در دٍراى جااَاًی تااِ  ٍ جاَّز گااَگزد یاسایذ سااَلفَریبا هاای تاشاذ.   

در اثز کار سیاد تاا هاَاد شایویایی اس    سرگزی ٍ کیویاگزی هی پزداخت کِ 

 ًاحیِ چشن آسیة دیذ؛ تِ ّویي دلی  تِ پششکی رٍی آٍرد.

اس آًجا کِ ایي داًشوٌذ ایزاًی اغلة کتاب ّای خَد را تِ ستاى عزتی 

ًَشتِ است، هیاى غزتای ّاا تاِ جاالیٌَس عازب، شاْزت های یاتاذ.         

ُ اًاذ، کاِ اس   کتاب، هقالِ ٍ رسالِ تزشاوزد  ۱7۲ًَشتِ ّای راسی را تا 

هیاى آًْا پٌجاُ ٍ شش جلذ کتاب تٌْا در سهیٌِ ّای هختلا  طاة های    

، راسی را در طة تسیار عاالی های داًساتِ ٍ در تاالی      اتي سیٌاتاشذ. 

 راسی استفادُ تزدُ است.« حاٍی»کتاب قاًَى اس 

راسی اس جولِ پششکاًی است کِ اس ًظزیات ٍی در طة اهازٍسی ًیاش   

استفادُ هی شَد. تِ عٌَاى هثال ٍی درهَرد سٌگ ّاای کلیاِ ٍ هثاًاِ،    

کتاب ّایی ًَشتِ است ٍ حتی در صَرت عاذم هاذاٍا جزاحای را  سم    

 داًستِ است.

ی تِ اّویات تذذیاِ در درهااى    راس« هٌافع ا غذیِ ٍ هضارّا»در کتاب 
تیواریْااا تساایار تاکیااذ داشااتِ ٍ درهااَرد ٍرسآ ٍ تاااثیز آى تااز ّضاان ٍ  

 گَارآ غذاّا اشارُ ًوَدُ است.
 
 

 خواص باور نکردنی شلغم
 

 

 

 
 

    تااا اس دساات دادى حافظااِ کَتاااُ هااذت، فزاهااَآ کاازدى       واازیآلشا
رٍد کاِ   یها  شیشَد ٍ کن کن تاا آًجاا پا    یّا ٍ اسن ّا آغاس هس آدر

 کٌذ. یفزد حتى راُ تاسگشت تِ خاًِ را فزاهَآ ه
 

 

 

 

 خَردى قَُْ -۲
 ًخ سدى دًذاى -۱
 ٌتزًتیجستجَ در ا -3
 یهذش ذیجذ یپزٍرآ سلَل ّا -4
 ةیآب س ذىیًَش -5
 هحافظت اس سز در تزاتز ضزتات -6
 شيیتیهذ -7
 D يیتاهیهصزف ٍ -8
 یهذش یساس یغٌ -9
 اس عفًَت ّا یدٍر -۲1
 

 آلسایمر

 مریاز آلسا یریشگیپ یاهکار موثر برار 01

http://salemzi.com/599/avicenna-and-doctors-day-1390/
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 85مادٌ بٍ استىاد مًاد  22دي فصل ي  برايه آييه وامٍ مشتمل 

جمُوًر  اسویما ايوران در ج موٍ موًر        قاوًن كار 91ي 

  16/11/89شًرايعالا حفاظت فىا تُيٍ ي در تاريخ  19/7/89

 بٍ تصًيب يزير كار ي امًر اجتماعا رسيدٌ است.

قهانن  مهار هورهنر      58اد مهاد   مقررات اين آيين نامه  هه  انه     
انههيما ايههرا  نههذدين  رديههذ  د هههرا  م يهه  مار هها   هها  مههار را   
مارفرمايا  د مارآمنزا  مشونل قانن  مهار د م يه  افرادينه  دارا     
اخ يل ش نايا  س  ذ د ه   ر نحن  ها مار ا   ا  مرهنط  نر د مار 

 دارنذ الزم االهرا ما هاشذ.
 
 

 تعاريف-فصل ايل

 بر : اختیل شىًايا مشتمل

 كم شنوا: -1

ه  فرد  اطهي  مها  هردد مه  هه  آحهاه آنهيررا  دارد  هه  نهاخ ار          
اخ يل ش يذار   رديذ  ه  طنرين  هذد  انه ااد  از   ش نايا دارا 

نوؼل قادر ه  هرقرار  ارنراط ميما هها   دنايل مول ش نايا نظير
 اطرافيا  خند نراشذ.

 : ناشنوا -2

نهاخ ار   ردد مه  هه  آحهاه آنهيررا  دارد  هه      ه  فرد  اطهي  مها  ه   
اخ يل ش يذار   رديذ  ه  طنرين  ح ا ها ان ااد  از  ش نايا دارا 

نظير نوؼل قادر ه  هرقرار  ارنراط ميما هها   دنايل مول ش نايا
 اطرافيا  خند نراشذ.

 
    

 يسايل ي تجُيسات َشدار دَىدٌ :

دنايل د نجريسانا م  نننط آنرا از طريه  شه نايا د يها نهاير حهنا        
ناشهه نا يهها مهه  شهه نا را از منقؼيههي خههار  شههرايط ا هه رار  د  مههار ر

 آ ا  نوايذ. فنريي خ رناك ه 

 

 فصل ديم و مقررات

 ها    م ي  قنانين هار  م  ههرا  حااتهي د ايو ها در محهيط     -1مادٌ 
دارا  اخه يل شه نايا نيهس     مار  افراد ش نا دهند دارد در مهنرد افهراد  

 .هاشذ الزم االهرا ما
 

 ف انهي هه  افهراد  مه  هها مهار ر دارا  اخه يل        مارفرما من -2مادٌ 
هري هرقرار  ارنراط د   ا  الزم را ش نايا نر د مار دارنذ  آمنزش

 ا  ايو ا د ردش ان هااد  از  ه  مار ر دارا  اخ يل ش نايا آمنزش
ديهه   آنهها  را از طريهه  مراهههغ قههانننا ارا هه   نجريههسات  شذارد ههه ذ 

 .نوايذ
 

مهار ر دارا  اخه يل شه نايا هايهذ ه حهن  هاشهذ مه          آرا  مار -3مادٌ
 .مار ر مسهنر ه  راح ا قاهل ش انايا هاشذ

 
 

مارفرمها من هف انهي نجريهسات حااتهي فهرد  م انه  د         -4مادٌ 
شه نايا را در اخ يهار   ل نجريسات  شذارد  ذ  ديه   مهار ر دارا  اخه ي   

 .آنا  قرار د ذ
 

دنايل حااتي فهرد  د نجريهسات  شهذارد  ذ  ديه   مهار ر       -5مادٌ
از انه ااد  د هوهنرت    دارا  اخ يل ش نايا هايذ در  هر ننههي قرهل   

 ا  )م اه  دن نراآؼول  ا  شرمي نازنذ ( م  رل شند. ددر 
 

مارفرما من هف انهي ههرا  م يه  دنهايل حااتهي فهرد  د         -6مادٌ 
ش نايا پردنذ  مجسا نشنيل  يلنجريسات  شذارد  ذ  مار ر دارا  اخ 

 ها  ف ها د     ها  ن هايس نهردين  نارهذار  د هازرنها      د دن نراآؼول
 .نوايذ ايو ا را در آ  ثري

 

ان ااد  از نجريسات  شذارد  ذ  نننط مهار ر دارا  اخه يل    -7مادٌ
 . ا اآساما اني ش نايا در مار ا 

 

هخشرايا از مار ها  مه  هه      دردد مار ر دارا  اخ يل ش نايا ه  -8مادٌ
اين منانرا هايذ ها   ي.مو نع ان هاشذ نجريسات  شذارد  ذ  مجرس نوا

 .ػي   اخ ار  م ان  مشخص  ردد
 

 بعد  مط ب در وشريٍ ادامٍ 
  

 

 

  

 مىطقٍ ييژٌ : HSEارتباط با 

  338داخ ا             33592353مىطقٍ ييژٌ :  HSEمديريت 

 300داخ ا             33530175     آتش وشاوا مىطقٍ ييوژٌ:

   340داخ ا               33530173بُدار  ي فًريتُا  پسشکا:  

 336داخ ا               HSE : 10-33592201پرسوىل مديريت 

 299داخ ا           آتش وشاوا سايت جىًبا: 

   339داخ ا     بُدار  سايت جىًبا:                                              

   292پرسوىل آتش وشاوا :                                              داخ ا      

 آييه وامٍ ايمىا افراد دارا  اختیل

 كارگاٌ َا شىًايا در 
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 ادامه از شماره قبل           

        قورباغه را قورت دهید     

 
 

 ذیبواً یضاگزد باق کی طِیّو-7

دست  تِ یشتشیتاى داًش ت ٍ هْن یضشٍس یچِ دس استثاط تا کاسّا ّش

 .ذیٍ صٍدتش تِ اتوام تشساً ذیشٍع کٌش تش غیسش ذیتَاً یه ذ،یآٍس

 ذیکٌ تیهٌحصز بِ فزد خَد را تقَ یستعذادّاا -01

خَب اًجام  یلیاست کِ دس حال حاضش خ یچِ کاس ذیهشخص کٌ قاًیدق

. سپس توام ذیخَب اًجام دّ یلیخ ذیتَاً یه ٌذُیدس آ ای ذیدّ یه

 ذیشیکاس گ تَاى خَد سا دس اًجام آى تِ

 

 ذیکٌ يیساسًذُ را توز یرٍش تٌبل -04

 یکِ اص سٍ ذیشیتگ ادی ذیتا يیّوِ کاسّا سا اًجام دّذ. تٌاتشا تَاًذ یًو چکسیّ
تشخددَسداس  یکوتددش تیددکددِ اص اسصو ٍ اّو ییاص کاسّددا یػوددذ دس اًجددام تشخدد

ّ  يید . تدا ا ذید کٌ یّستٌذ تٌثلد  هؼدذٍد   یتدشا  یتَاًسدت ٍقدت کدا     ذید کداس خَا
 .ذیکٌ جادیکِ ٍاقؼاً هْن ّستٌذ ا ییکاسّا

 ذیاًجام دّ کار را يیتز اٍل سخت -05

سا  شیتدث   يیتش تضسگ تَاًذ یکِ ه یکاس ذ،یکاس آغاص کٌ يیتش سا تا سخت سٍصتاى
دست اص کاس  ذیا کِ آى سا توام ًکشدُ یتاى تگزاسد، ٍ تا ٍقت تش خَدتاى ٍ حش ِ

 .ذیًکش
 ذیکٌ نیتز تقس را بِ قطعات کَچک کار -06

 کیٍ سپس ّش تاس  ذیکٌ نیتش تقس سا تِ قطؼات کَچک ذُیچیتضسگ ٍ پ یکاسّا
 .ذیٍ تِ اتوام تشساً ذیقسوت اص کاس سا ششٍع کٌ

 ذیکٌ جادیا یطتزیٍقت ب -07

ّدش سٍص   هدذت  یکدِ تدِ ردَست طدَ ً     ذیکٌ نیتٌظ یسٍصاًِ خَد سا طَس تشًاهِ
 .ذیداشتِ تاش یهْن ٍ ارل یکاسّا یتوشکض کاهل سٍ یتشا یٍقت کا 

 ذیدّ صیسزعت اًجام کار را افشا -01

کدِ   ی. تِ ػٌَاى  دشد ذیاًجام دّ تش غیخَد سا سش یارل یکِ کاسّا ذیکٌ ػادت
 .ذیهشَْس شَ دّذ یاًجام ه قیٍ دق غیکاسّا سا سش

 ذیکار هْن اًجام دّ کیّز بار  -00

ٍ تدذٍى   ذید کداس سا شدشٍع کٌ   ؼاًی. سدش ذید هشدخص کٌ  قداً یسا دق تاىیضشٍس یکاسّا
ٍ  ییکداسا  شیا دضا  یقؼد سهض ٍا يی. اذیتشٍ شیدسرذ کاس پ 011تَقف تا اتوام 

 است. ی شد یٍس تْشُ
   

ضوا ضًَذ. با  یّا اس عادت یتا جشئ ذیکٌ يیاصَل را توز يیکِ ّز رٍس ا ذیکٌ ارادُ

 یّا یژگیاس ٍ یآًْا بِ بخط لیٍ تبذ یفزد تیزیهذ یّا عادت يیا جادیا

 .ذیکٌ يیرا تضو تاى ٌذُیخَد آ تیضخص
 

 ضَیذ کِ تجسن هی کٌیذ تبذیل بِ ّواًی هی ضوا“

 پس قَرباغِ را قَرت بذُ!”

 
 

 
 

 

 

 ذیخَد را هطخص کٌ یصلا یّا تیهحذٍد -00

خدَد سا هشدخص    یشًٍد یٍ ت یػَاهل تاصداسًدذُ دسًٍد   ایٍ  ّا تیهحذٍد
 يیتددش تددِ هْددن  یاتیدد کددِ سددشػت شددوا سا دس دسددت   یػددَاهل ذ،یددکٌ

 يید تشدى ا يی. سپس توشکضتاى سا تِ اص تکٌٌذ یه يییتؼ تاىیّا ّذف
 .ذیهؼطَف کٌ ّا تیهحذٍد

 ذیبطکِ جلَ بزٍ کیّز بار  -00

ّ    کاسّدا س  اگش ٍ  يیتدش  تدضسگ  ذید تَاً یهد  ذ،ید ا هشحلدِ تدِ هشحلدِ اًجدام د
 .ذیکاسّا سا تِ اًجام تشساً يیتش ذُیچیپ

 ذیخَدتاى را تحت فطار بگذار -01

کدِ   ذید کداس کٌ  ی. طدَس ذیشْش سا تشک کٌ ذیتا گشیهاُ د کیکِ  ذیکٌ تصَس
سا تدِ   تداى  یاردل  یقثل اص تدشک شدْش تودام کاسّدا     ذیهجثَس ّست ایگَ

 .ذیاتوام تشساً
 ذیخَد را بِ حذاکثز بزساً یفزد یّا قذرت -02

 ذیددداس یشددتشیت ییکدداسا یٍ جسددو یاص سٍص سا کددِ اص ًظددش رٌّدد یاٍقددات
اٍقدات   يیسا دس ا تاىیکاسّا يیتش یٍ ضشٍس يیتش ٍ هْن ذیهشخص کٌ
ّ  يیشتشیت ذیتا تتَاً ذیاستشاحت کٌ ی. تِ اًذاصُ کا ذیاًجام دّ  یتداصد

 .ذیسا داشتِ تاش
 ذیکٌ بیتزغ تیى را بِ فعالخَدتا -03

تدِ دًثدال    یتیهدَقؼ  اید  طی. دس ّدش شدشا  ذیهشدَ  خَدتداى تاشد    خَدتاى
ُ  ی. تِ جاذیخَب تاش جیکسة ًتا حدل   توشکض تش هشکالت تِ دًثدال سا

        .ذیٍ ساصًذُ تاش يیت خَو ی. ّوَاسُ  شدذیتگشد
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 دیريئیت یرکم کا مئوشاوٍ َا ي عال
 یخستگ 
 بِ سزها تیحساس صیافشا 
 بَستی 
 پَست یخطک 
 ِیتَج زقابلیٍسى غ صیافشا 
 پف کزدى صَرت 
 خطي ضدى صدا 
 بدى یّا چِیضعف هاّ 
 کلستزٍل خَى صیافشا 
 ٍرم هفاصل ایٍ  یدرد، خطک 
 هفاصل تیدرد ٍ حساس ،یخطک 
 هَ ششیر 
 کاّص ضزباى قلب 
 یافسزدگ 
 اختالل حافظِ 

 دیخًر یقىد ي شکر وم گرید مطلب هیبعد از خًاودن ا

 باضد. ّا یهضزتز اس چزب اریبس تَاًد یقٌدّا ه ٌدیگَ یهحققاى ه
 زیت ًظ یٍ ابتتال بتِ اهزاضت    یهٌطا چاق نیکٌ یبزخالف آًچِ فکز ه ییغذا یّا یچزب

قٌتدّا   قتت یبلکتِ در حق  ستت یحتاد ً  یّتا  یوتار یٍ ب یعزٍقت  یقلبت  یّا یًاراحت
گتذارد. قٌتدّا هیتشاى     در ٍاقع قٌدّا بز اًسَلیي تاثیز هی .ّستٌد یهسبباى اصل

 ضًَد. در ضوي قٌد فعالیت هی دیابت اًسَلیي را افشایص دادُ ٍ سبب بزٍس
 ، بزختی آلشایوتز  تَاًتد خرتز ابتتال بتِ بیوتاری      دّتد ٍ هتی   را ًیش افشایص هتی  کبد

 ّای حاد را افشایص دّد.  ّا ٍ بیواری سزطاى
 

 :دي مادٌ مضر هیا ادیمصرف ز ىدیاز اثرات واخًشا یفُرست ریمًارد ز

ٍ یدر وت کىىعذ   یمع  فیثذن را تضع   یمىیدستگبٌ ا*   دفعب  ثعذن را در مببثع     جع

 دَىذ.  یسا کبَش م یمبریَب ي عًام  ث کزيةیم
 .دَىذ یم شیرا افشا یقلج یمبری* خطز ث
 .ثزوذ یخًن را ثبال م ذیسزیگل  ی* تز

 .دَىذ یم شی( ي ک  کلستزيل را افشاLDL* کلستزيل ثذ خًن )
 .آيروذ یم هیی( را پبHDL* کلستزيل خًة خًن )

 .کىىذ یم جبدیتذاخ  ا میشیي مى می* در جذة کلس
 استخًان( وبش داروذ. یاستئًپزيس )پًک جبدی* در ا

 مًثزوذ. بثتیدر اثتال ثٍ د جٍیدر وت ثزوذ  ی* قىذ خًن را ثبال م
 .شًوذ یم ی* ثبعث اثتال ثٍ چبق

 شًوذ. یدوذان َب م یذگی* مًجت پًس
 .کىىذ یلثٍ را ثذتز م یَب  یمبری* ث

 دَىذ. یم شیم ذٌ را افشا ذی* تزشح اس
 دَىذ. یم شیريدٌ را افشا یالتُبث یَب  یمبری* خطز ث

 * ثب کمجًد مس در ثذن ارتجبط داروذ.
 .ثزوذ یرا ثبال م گزیکذیخًن ثٍ  یَب پالکت  ی* احتمبل چسجىذگ
 داروذ. یفشبر خًن  ارتجبط جذ شی* ثب احتمبل افشا

http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/dybt.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/hptyt.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/hptyt.html
http://www.akairan.com/health/salmandan1/alzheimer.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/srtn.html
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 داستان کوتاه: 

 توان پنهان کرد. یرا نم سهایچ یبرخ                          
 

از  ذیت متدد  تا  تز داشت.   گگلٍ تزر کیتًد کٍ  ی،تازرگاویريزگار یريز

 تازرگان ستًد  ذوتذ یخد یرا مت  شیآمذوذ ي تزَتا  یم کیدير ي وزد یراَُا

را استخذا  کددٌ تتًد کتٍ گلتٍ را     یتدد اي چًپاو یتجارت م هیاز ا یادیز

گدداوتذ ي   یتدد ي تعذ از غديب آفتاب آوُتا تدمت   یصثح زيد تٍ چداگاٌ م

 داد  یآغل لدار م رد

چىتذ   ذیك معمًل، چًپان در حال تدگدداوذن گلٍ تز تًد کٍ دريز مطات کی

تز از گلٍ جذا شذٌ اوذ  تتش  کتدد تتا صتذا زدن ي ستًت زدن، آوُتا را       

 کی ًستىذ،امایجذا افتادٌ از گلٍ تدگشتىذ ي تٍ گلٍ پ یجمع کىذ  تما  تزَا

 اطاع. وکدد  یتز لجًج از ي

تتز   یاز شتاخُا  یکت یتٍ ستمتش اوذاخ. ستىب تتٍ     یسىگ جٍ،چًپانیوت در

در  یزیت اي از تتز ختًاَش کتدد کتٍ چ     ذیخًرد ي آن را شکس. چًپان تدس

  ذیمًرد تٍ تازرگان وگً هیا

 کدد  یم ذایرا ًَ .یشاخ خًد  يالع دایچًپان سادٌ تًد،ز

 

 

 

 

 ؟ ستیچ یمنیا فیتعر

تًاوتذ تاعتم متدگ ،     یکتٍ مت   یتُتا  یعثارتست. از فتدار از مًلع   یمىت یا
 زاتیت خسارت تٍ امًال ي تجُ ای، صذمٍ ي  یشغل یَا یماریجداح. ، ت

را از عًامتل   یاست. کتٍ مىتاتع اوستاو     یطیشتدا  گتد یگددد  تتٍ عثتارت د  
 دارد   یآن را تٍ خطد اوذازد مصًن م یتًاوذ سشمت یکٍ م یمضد
 

 ادثه ناشی از کار را تعریف نمائید ؟ح

کٍ در جدیان اوجا    حادثٍ واشی از کار عثارت اس. از اتفاق یا پیامذی
 ذٌ ي تا صذمات شغلی مدگثار یا غید مدگثار َمداٌ می تاشذ   کار پذیذ آم

 

 ؟ دیده حیتکرار حادثه را توض بیضر

 یثُای( عثارتس. تعتذاد آست  frequency rateتکدار حادثٍ ) ةیضد
 هیتعتذاد معت   کیت (در یواتًان کىىذٌ)مىجد تتٍ زمتان از دست. رفتتٍ کتار     

 سال  کیکارگدان در  یساعات کار
 

 د؟یده حیشدت حادثه را توض بیضر

 یعثارتس. از تعذاد ريزَا( severity rateشذت حادثٍ  ) ةیضد

 یستاعات کتار   هیاز دس. رفتٍ در اثتد تتديز حادثتٍ در تعتذاد معت      یکار
 سال  کیکارگدان در 
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رعد  ي گگدز ماد گر وزاًَدا س دا        چىيه تٍ گياَان َم آعية مي َم

َا َغتى  َدم   ًجً گت  ر ا ي ميكزيعكًوي كٍ غذگي ماَيتاؽ ، م
ريو . وظ متًجدٍ ؽد    كدٍ   دٍ گسن، گس مدا  ر مااتد         گس تيه مي

كىد . گسن  دگ گداس ودامز ي      َاي خطزواك خًرؽي  محافظت مي گؽعٍ
گعت كدٍ جدىظ آن گس گكغديضن گعدت ي گ ده   دٍ عزااعدز كدزٌ         

صدهٍ آن گس عدط    سميه،  ر طثاات تا ي گامغفز قدزگر  گر  ي فا 
متز  ميهي 7كيهًمتز گعت. ضخامت گ ه   ٍ فاط  84اا  59سميه 

گعت. گلثتٍ ضخامت آن  كىًگخت ويغت ي  ر گعتًگ كدٍ خًرؽدي    
 از گعت. َا واسك از ي  ر قطة اات  ضخيم مغتايم مي

 :ايسين هیال بیاس تخز یواش یامذهایپ

كىتدز   قاتد    زيگيسين تاعث عثًر غ ٍ ي عًرگخ ؽ ن   ة اخز
 هيسمد  ي ما ؼ كٍ عثة گفشگ ؽً  يم ي يااتؼ فزگتىفؼ خًرؽ

 ت د ؽد ٌ كدٍ  ر وُا   اَدا  آب  ر ؼ ي گفدشگ  يقطث يخُا ي ذيب 
وًعت ،  يمًجة عًختگ شيي و گوجام  يم ُايآب رفته خؾك ز تٍ س

يگر  آمد ن   هيچىد ، َم يچؾم يُا ماريگتتال تٍ عزطان وًعت ي ت
ي تددا خزٌ تاعددث  ؽددً  يمدد اَددانيخغدارت عمدد ٌ تددٍ جدداوًرگن ي گ 

 .ؽً  يامام مًجً گت م يگوازگض سو گ

در بزابز تابش فرزابىفش   ذیحفاظتى که مزدم با کارهاى

 ست؟یاوجام دهىذ چ خًرشیذ

تخصدًؿ تدزگ     B-UVآفتدات  ضد  گؽدعٍ     ىكُدا  يگعدتفا ٌ گس ع  •
رگ  ر امداط تدا    ا   د كغاو  كٍ تٍ جُت ؽغه  مجثًرود  مد ت س  

 تاؽى .  يااتؼ خًرؽ

فا ٌ گس كالَُا  لثٍ  گر تدشر  جُدت محافظدت گس وًعدت     گعت •
 صًرت ي گز ن  ر تزگتز ااتؼ

 گعتفا ٌ گس وًؽؼ كام  تخصًؿ  عتُا  ر تزگتز ااتؼ •

صدث  گلد     55 ر گيگعط ريسَا  ) UV-Bؽ ت ااتؼ  ه ؾتزيت •
رعد ، لدذگ تُتدز     مد   هيتع  گس ظُز( فص  ااتغتان تدٍ عدط  سمد    6

 .م زيعزض ااتؼ قزگر گعاعات كمتز  ر م ه گعت  ر گ
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سودد گي ماؽدديىي مًجدة وما ددان ؽد ن َزچددٍ تيؾددتز   گعدتفا ٌ تدديؼ گس اد  گس   
مؾكالت ؽُزوؾديىي ؽد ٌ گعدت ي مُمتدز ه رگٌ اد  تدزين رفدت گس گ ده         

ريي ي گعتفا ٌ گس  يچزخٍ ي امد  ي واد     تحزگن رگ تا   اًجٍ تٍ فزَىگ ويا ٌ
زگي رعدي ن تدٍ اًعدعٍ وا د گر ؽدُزي      . تعمًمي  ر عفزَاي ؽُزي  گوغت
َداي   اي فغيهي، گغتزػ گعتفا ٌ گس گودزصي وياسمى  كاَؼ گعتفا ٌ گس عًختُ
َاي ًَؽمى  ام  ي وا   ر م  ز ت ازگفيدگ   وً ي واك، گعتفا ٌ گس عيغتم

 .ؽُزي َغتيم
ريس تٍ ريس  يطيمح غت  ر كالوؾُزَا گس وظز س هيعا وٍ اجم ماؽ ؼ تا گفشگ

     رگعدتا ؽدُزيو گن   ه د كدٍ  ر گ  مي ر ؽدُزَا َغدت   يوامىاعدثتز  تيؽاَ  يضدع 
ًَگ تا گعتفا ٌ گس  يگس واؼ تزجغتٍ آلً گ هيريس ت ين ماؽ گ ى  تا اًگو يم

 رگ مىتا  كىى .  اميو ه خً ري، گ
اىُدا   ه د رگ كداَؼ  َد ، گمدا گ    گيد ي ازگف تيد اًگو  گس اام جمع ي يچزخٍ م

 غدت  س طيًَگ ي افاظت گس محد  ي.  يچزخٍ،  ر كاَؼ آلً گغتيآن و  ٌ فا
گعت كٍ  يگفزگ  يتزگ  يمف اريػ تغيرس گ  ه،ي گر  ي َمچى  يتغشگ زيااث

 .كىى  يم يعپز ؾان شَايامام طً  ريس رگ وؾت م

 الیه اسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريس محيط تان تٍ واط گ ه االؽگزگن عزصٍ طثيعت گزگمي  گؽتٍ مي ؽً . 
مه َم گ ه ريس رگ تٍ امام محيط تاوان عزسميىم گس ؽما  اا جىًب ي گس 

 .ق اا غزب اثز گ مي گً مزؽ

جهان را به  هیا یها ییبایي س ذیبخز هیديرب کیلحه، اس یبه جا

 تا همه اس آن لذت ببزوذ. ذیهمه وشان ده


