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ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
اوﺑﺎﻣﺎ راه ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﺎز ﮐﺮد
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؟
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاز اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ
آب ﮔﯿﺮی ﺗﺎﻻب ﺑﺨﺘﮕﺎن در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ
 286ﻫﺰار ﻣﺘﺮ از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ در ﻟﻮاﺳﺎن رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﺷﺪ

ﺧﺒﺮﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ
آﯾﺎ اﻣﺎرات ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﺎل  2016دو راﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ

 ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯽ

 ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ

ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻐ�ﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮء ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺗﻐ�ﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ؛ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
)ﺳﻨﺴﺘﺎ( در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ و ﻧﻘﺶ آن در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع
زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.

آ�ﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺑﻼغ ﺷﺪ
ﻧﺴﻞ ﺳﻨﺠﺎب ﻧﻬﺎوﻧﺪ اﺣﯿﺎء ﺷﺪ
ﺗﻮر ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی ،از وﻋﺪه ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ�ﻢ
درﺧﻮاﺳﺖ روس ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ رﻓﺖ
ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟

ﺗﻘﯽ ﻓﺮور ،رﺋﯿﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮق ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺳﺎل  1968ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ درک رﺳﯿﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ در درون ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از آن دوره ﺗﺒﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزدﯾﺪی از ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و آرزوی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد وارد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻘﯽ ﻓﺮور اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻨﺶ و ﺗﺒﺤﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره
آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﮔﺎه ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﻪ آﻓﺖ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
 14آﻓﺖ دﺳﺖ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه در اروﭘﺎ و روﺳﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺎزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داوود ﺣﯿﺎت ﻏﯿﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزواره ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  96ﮐﻪ در آن ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری اﺷﺎره ﺷﺪه از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻏﯿﺐ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره و
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ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺮﺍﺭﻳﺨﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﻳﻨﺪ

اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺎرﺗﺎﻫﻨﺎ در ﺳﺎل  2000ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺰام آور ﻧﺒﻮد از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  1382اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮا درآﻣﺪ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ را ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ،
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزواره ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺣﺲ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺮات آن راﻫﮑﺎری اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ اداﻣﻪ داد :در اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻤﻦ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ،زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ،اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ،ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﻫﺎ و  ...ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺳﻨﺴﺘﺎ را ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﻤﻨﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ژﻧﺘﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه دارﯾﻢ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﺑﺤﺚ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
آن را ﻧﻔﯽ و ﻧﻪ آن را ﺗﺎ�ﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﮔﯿﺎﻫﺎن
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ژﻧﺘﯿﮑﯽ) ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ( را در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮏ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻄﻪ را ﻧﯿﺰ در درون ﺧﻮد دارد.
وی اﻓﺰود :ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را در درون ﺧﻮد ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ درﺑﺎره ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪی در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دادن ﺑﺬر را ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮑﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اداﻣﻪ داد:
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﺳﻢ ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺤﺼﺎری آن از دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺳﻠﻄﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﺎ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
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 ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯽ

دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ

ﺳﻮال رﯾﺎﺿﯽ *
=8+4

اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﭙﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ذﺧﯿﺮه

اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ
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ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺮﺍﺭﻳﺨﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﻳﻨﺪ

ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ

درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاز اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻤﯽ

ﻣﻠﻞ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

رﺳﺪ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ رﮐﺎب ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎ وﺟﻮد  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﻧﻤﮏ در ﮐﻒ درﯾﺎﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی

اروﻣﯿﻪ ،اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاز اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد

ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎی ﻣﺎ را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ...

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن

ﻧﻤﯽ رﺳﺪ...

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ...

ﮔﻨﺒﺪ

13°

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﭼﺎﺑﻬﺎر

19°

23°

ﺑﺠﻨﻮرد

ﺑﺮوﺟﺮد
10°

ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺧﺒﺮی

4°

دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ

ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ارﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

آﻣﻮزش

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﻗﺎﻣﺖ

ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻔﺮ

درﺑﺎره دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻧﺒﺾ ﺳﻔﺮ

ﺳﻔﺮ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس

14°

آﻣﻞ

11°

22°

اﻫﻮاز
19°

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ









ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن از "ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ " در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻼش ﻣﺎ را ارج ﻧﻬﯿﺪ.
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