
 ّطذار در خصَظ هصزف ضیز ضتز

 را خذي ثگیزًذ!تت هبلت هزدم خطز 
 

 
 

ثْذاضتی ایي  اًذ ٍ تْیِ سٌتی ٍ تَسیغ غیز وت هصزف ضیز ضتز گزایص پیذا وزدُّبي اخیز ثِ س هزدم وزهبى طی هبُ

 .هحصَل هَخت صذٍر ّطذار در خصَظ ضیَع تت هبلت ضذُ است

 وزهبى خٌَة در ّوچٌیي ٍ فْزج ،ریگبى ثن، راٍر، در حیَاى ایي ؛است ضتز پزٍرش هزاوش تزیي هْن اس وزهبى استبى 

 .است گیزي ضىل حبل در راٍر در دٍوَّبًِ ضتز تَلیذ هزوش حتی ٍ ضَد هی دادُ پزٍرش

ثِ خبیگبُ پزٍرش صٌؼتی ًزسیذُ است ٍ ثب  ،ّبي هَخَد در استبى وزهبى ثِ ػٌَاى یىی اس پز سَدتزیي دام اهب ضتز

ّبي السم اس سَي هسئَالى ثزاي تَسؼِ سٌتی پزٍرش ایي  ٌَّس حوبیت ،اي وِ دارد ّبي التصبدي ثبلمَُ ٍخَد پتبًسیل

 دام در استبى اًدبم ًطذُ است.

ذ اهب داهذاراى ثب دٌّ رغجت ًطبى هی ،ّز چٌذ هزدم ثِ گَضت ٍ هحصَالت لجٌی ضتز ثِ دلیل ثىز ثَدى ایي هحصَل

 وٌٌذ ثِ ایي صٌؼت ًگبُ هی دلیدٍ

ثب ایي ٍخَد ثزخی اس سَد خَیبى اس خالء ًظبرتی ٍ ثْذاضتی هَخَد در استبى وزهبى استفبدُ ٍ طی رٍسّبي اخیز سؼی 

 وِ ایي هحصَل ثِ ّیچ ػٌَاى هزاحل ثْذاضتی را طی در حبلی اًذ؛ وزدُدر تَسیغ ضیز ضتز ثِ صَرت سٌتی در ثبسار 

 ًىزدُ است.

ّبي داخلی ٍ هصزف وٌٌذگبى  لبچبق دام اس وطَرّبي ضزلی ثِ سوت ثبسار داخلی ًیش ّوچٌبى اداهِ دارد ٍ سالهت دام

 وٌذ. را تْذیذ هی



ضَد وِ هٌجغ اصلی تَلیذ ایي  ّشار لیتز ضیز ضتز ثِ صَرت غیز پبستَریشُ ٍارد ثبسار هی ۰00ّن اوٌَى رٍساًِ ًشدیه ثِ 

 ٍ خٌَة وزهبى ّستٌذ. ضیزّب ًیش ضزق

 هؼوبي سبدُ ضیزّبي فبسذ

ضَد هذت سیبدي ایي ضیزّب در خَدرٍّبي حول ضیز  سجت هی ،هسبفت طَالًی ایي هحصَل تب ثبسار اصلی یؼٌی وزهبى

 وِ فبلذ یخچبل ًیش ّستٌذ ثوبًٌذ ٍ فبسذ ضًَذ.

وٌٌذ ایي ضیز را ثذٍى  ویذ هیأثِ هزدم ت وِ فزٍضٌذگبى ضیز ًیش وِ اس ایي هَضَع اطالع دارًذ ًىتِ ثسیبر خبلت ایي

اهب  ؛دّذ وٌٌذ وِ ضیز پس اس خَضبًذى خَاظ خَد را اس دست هی خَضبًذى هصزف وٌٌذ ٍ ایي ثْبًِ را هطزح هی

 ثلىِ دّذ هی  ٍ ًِ تٌْب خبصیت خَد را اس دست ضَد هیضیز ثِ دلیل طی هسبفت طَالًی فبسذ ایي است وِ ٍالؼیت 

 .ضَد  هی زًبنخط ّبي هیىزٍة حبٍي

خَاٌّذ هزدم اس ایي  وِ هزدم هتَخِ فسبد ضیزضًَذ سیبد است ٍ ضیز فزٍضبى هی در صَرت خَضبًذى ضیز احتوبل ایي

 اهز هطلغ ًطًَذ.

ثب  ،ًجَدىثِ دلیل پبستَریشُ  ،حتی اگز ایي ضیز دچبر فسبد ًطذُ ثبضذدٌّذ وِ  وبرضٌبسبى اس سَي دیگز ّطذار هی

اًتمبل تت هبلت ثِ هصزف وٌٌذُ است ٍ هَارد هطىَن ثِ ایي  ػبهلحبٍي  ،ثسیبر ثبال خطزسبس(هل ب) ػفبوتَر ریسه

 ثیوبري ًیش در وزهبى دیذُ ضذُ است.

 وٌذ.تَاًذ سالهت هصزف وٌٌذُ را ثِ صَرت خذي تْذیذ  ایي ًَع هصزف غیز اصَلی ٍ غیز ثْذاضتی هی

تَسیغ سٌتی  ویذ وٌذأثِ هزدم، ت خَد در ّطذارّبي هذیزول داهپشضىی استبى وزهبىاست ّویي اهز ثبػث ضذُ 

 اًسبى ٍ دام ضَد. هیبى ّبي هطتزن تَاًذ هٌدز ثِ ضیَع ثیوبري ّبي داهی هی هحصَالت ٍ فزآٍردُ

ویذ هب استفبدُ اس هحصَالت پبستَریشُ ٍ استزیلیشُ است ٍ اگز هزدم ثِ ّز دلیل توبیل ثِ أت: گفت حسیي رضیذي

 لجل اس هصزف ضیز را ثدَضبًٌذ. ثبیذ حتوبً ،سٌتی دارًذاستفبدُ اس سیستن 

 وٌذ فسبد ضیز را ًوبیبى هی ،خَضبًذى ػالٍُ ثز اس ثیي ثزدى تت هبلت

ّب ایي است وِ خبصیت ضیز  گَیٌذ ضیز را ًدَضبًیذ ٍ دلیل آى سفبًِ تَسیغ وٌٌذگبى ضیز ضتز ثِ هزدم هیأهتٍي گفت: 

 ضَد. ّبي فسبد ًْفتِ در ضیز هی ضیز هَخت ًوبیبى ضذى ًطبًِوِ خَضبًذى  در حبلی؛ رٍد اس ثیي هی

ّبیی ّستٌذ وِ ثیي اًسبى ٍ دام هطتزن است اس خولِ ایي  ّب ضبّذ ثزٍس ثیوبري ویذ وزد دامأرضیذي اس سَي دیگز ت

 وٌذ. تَاى ثِ تت هبلت اضبرُ وزد وِ سالهت فزد هصزف وٌٌذُ را ثب خطز ثسیبر خذي هَاخِ هی ّب هی ثیوبري



ثب هسججبى ثزخَرد  ،ٍي ثِ تَسیغ وٌٌذگبى ًیش ّطذار داد در صَرت هطبّذُ تَسیغ ٍ یب اًتمبل غیز اصَلی ایي هحصَل

 وٌٌذ. ّبي ًظبرتی ثب خذیذت فضب را رصذ هی ضَد ٍ گزٍُ لبًًَی هی

اًذاختي  تزغیت هطتزیبى ثِ ًدَضبًذى ضیز در ٍالغ ًَػی اغفبل هطتزیبى ثزاي سَد اًذٍسي ٍ ثِ خطزٍي گفت: 

 سالهت خبهؼِ است.

اظْبرداضت: طی رٍسّبي اخیز ضبّذ فزٍش گستزدُ ضیز در سطح ضْز وزهبى ّستین وِ  یه وبرضٌبس داهپشضىی ًیش

 وٌٌذ. دام ٍ اًسبى هی هیبىالذام ثِ فزٍش ضیز ثب ریسه ثیوبري هطتزن 

ًسجت ثِ سبیز هحصَالت داهی  خبصیت هدشاییهزدم ثبیذ ثذاًٌذ ضیز ضتز در ٍالغ اختالف ٍ افشایذ:  خَاد ًگبرستبًی هی

 ّب را دارد. ّوبى هخبطزات ضیز سبیز دام اهب دلیمبً ؛دًذار

ٍي تصزیح وزد: ضْزستبى وزهبى ثب هىبى ّبي تَلیذ ضیز در ضزق ٍ خٌَة وطَر فبصلِ طَالًی دارد ٍ اًتمبل ضیز ثِ 

 ّبیی وِ داراي یخچبل ًیستٌذ هخبطزُ اًگیش است. خصَظ ثب هبضیي

دٌّذ ٍ اس هزدم ّن  ّبي داهپشضىی ثِ صَرت خذي تَسیغ ایي هحصَل را هَرد رصذ لزار هی ًگبرستبًی اداهِ داد: اویپ

 هی خَاّین اس هحصَالت لجٌی پبستَریشُ استفبدُ وٌٌذ.

 ٍي گفت: در ٍالغ خوغ آٍري ایي هحصَل ثسیبر سهبى ثز است چَى ضیز ضتز در داهذاري ّب در حدن ثبال تَلیذ ًوی

 ضَد ٍ اهىبى فسبد هحصَل ثسیبر ثبال است.

وِ رٍي ضیز دچبر  در صَرتیوٌٌذ هصزف پس اس خَضبًذى  خَاّین ایي ضیز را حتوبً ًگبرستبًی افشٍد: اس هزدم هی

 ثزیذگی ضذ اطویٌبى حبصل وٌٌذ وِ ایي هحصَل خزاة ضذُ است.

 هزدم تت هبلت را خذي ثگیزًذ

ثسیبر  . تت هبلتضَد اس طزیك ثبوتزي ثزٍسال هٌتمل هی ٍٍي در خصَظ تت هبلت گفت: ایي ثیوبري ػفًَی است 

اس هزدم درخَاست دارین وِ در صَرت  خطزًبن است ٍ هی تَاًذ سالهت هصزف وٌٌذُ را ثب خطز خذي هَاخِ وٌذ.

 هزاتت را ثِ داهپشضىی وزهبى اطالع دٌّذ. ،هطبّذُ هزاوش تَسیغ غیز ثْذاضتی ضیز

سفبًِ ثب أاظْبرداضت: ٌَّس پزٍرش ضتز در وطَر ثِ خبیگبُ صٌؼتی ًزسیذُ است اهب هت  یىی اس داهذاراى وزهبًی ًیش

 هَرد تَخِ هسئَالى لزار ًگزفتِ است. ،ٍخَد سَد ٌّگفتی وِ پزٍرش ضتز دارد

 ّبي تَلیذ ثزخَردار است. تزیي ًْبدُ تَاًذ پزٍرش یبثذ ٍ اس ون هیٍي تصزیح وزد: ایي حیَاى در ضزایط سخت ًیش 



 پزٍرش ایي حیَاى اس ارسش التصبدي ثبالیی ثزخَردار است. ،ػظین سادُ افشٍد: ثب تَخِ ثِ خطىسبلی در استبى وزهبى

 سبس ٍ وبري در خصَظ پزٍرش ضتز ٍخَد ًذارد

ّب در صحزا چزا  دام ّبي تَلیذ دام ّستٌذ وِ اوثزاً تزیي لطت اس هْن: سرًذ، راٍر، رٍدثبر، ریگبى ٍ فْزج دادٍي اداهِ 

 وٌٌذ ٍ ّیچ سبس ٍ وبري در ایي سهیٌِ ٍخَد ًذارد. هی

در وطَرّبي حبضیِ خلیح فبرس ثبسار خَثی دارد اهب ّیچ سبس ٍ وبري  ،ٍي افشٍد: هحصَالت تَلیذي اس ایي صٌؼت

 اي ثزاي وبر ًذارًذ. ًذارد ٍ تَلیذ وٌٌذگبى ایي ًَع دام ّیچ سهیٌِ ّب ٍخَد ثزاي تَلیذ گَضت ٍ هحصَالت لجٌی آى

ثزاي تَلیذ  :ال را دارمؤاهب اس هسئَالى ایي س ؛ثزاثز ٍضؼیت فؼلی ٍخَد دارد ۴ظزفیتی هؼبدل  ،ٍي گفت: در ایي ثخص

اي  ى ّن سهبًی وِ رسبًِآ ،اًذ، در ٍالغ ثِ خش ٍاوسیٌبسیَى ضتز ٍ تَسیغ ثْذاضتی تَلیذات ضتز چِ وبري اًدبم دادُ

 ضَد. ّیچ الذاهی دیگزي ثزاي ثْذاضت ضتزّب اًدبم ًوی ،ضَد

تزیي راُ وِ  خَاّین ثِ خبي اًتخبة سبدُ اس هسئَالى هی .وٌذ اي الذام ثِ پبستَریشُ ایي هحصَل ًوی ّیچ وبرخبًِ

 .ثِ سوت ایدبد سبس ٍ وبري ثْذاضتی ثزاي تَسیغ ضیز ضتز حزوت وٌٌذ ،خلَگیزي اس تَسیغ است

ّب  آىوٌٌذ ٍ پزٍرش  ضًَذ ٍ اس گیبّبى ثیبثبًی تغذیِ هی ّب در ثیبثبى رّب هی ثز خالف سبیز دام ّبایي داهذار افشٍد: ضتز

 ارگبًیه است. وبهالً
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