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 فرره ي داوررص صميىررٍ دس صيرراد  َررا فتپيطررش عصشحاضررش دس

 پتاوسرري  افررضايص بررٍ تًجررٍ بررا آ  ترريميه ي سرري   اص يس بُررشٌ

 آبخيررض َررا  حررًصٌ دس خصًصرراً آبرر  كرر  مطررت   ي سرري  تًليررذ

 .است مذٌآ پذيذ مشطً  ويمٍ تا خطك ويمٍ وًاح  دست باال

 اص يس بُرررشٌ ي كىترررش  اقتصررراد  ي سرررادٌ َرررا سيش اص يتررر 

 .(باضذم  سي   پخص َا عشصٍ احذاث)آبخًاوذاس   َا،سي  

 َررا سرري   آن دس كررٍ اسررت سيضرر  سرري  ، پخررص سيسررت 

 اساضر   دس ي ضرذٌ  مىحرش   خرًد  اصري   مسريش  اص مرًقت   يرا  دائم 

 .  گشدوذم  پخص مسطح  وسبتاً
 

 كرراسبش  تغييشگسررتشدٌ مشترر ، ي جىگرر  گيرراَ  پًضررص تخشيرر 

 كىرراس دس اقيرري  تغييررش ي مترشاك   يكطررايسص  صدائرر  جىگرر  ي صمريه 

 افررضايص سررب ي ...  بخيررضآ ًَضررمىذاوٍ ي يتپاسچررٍ مررذيشيت عررذ 

 م  گشدد. بحشاو  بخيضَا آ دس خيض  سي 
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 ي اسررتان 7/16ترره ي دس ايررشان 6متًسررف فشسررايص خررا  جُرران 

ترره دس َتترراس دس سررا  بررشآيسد ضررذٌ اسررت. ي ىرر    9/15 ماصوررذسان

بشابررش متًسررف جُرراو   5/2ا  دس ايررشان فشسررايص ي َررذس سفررت خرر

 است.

كطررايسص  فطررشدٌ، جىگرر  صدايرر ، جررادٌ َررا، تغييررشا  آ  ي      

َررا  اوسرراو  ي پشاكىررذگ  ضررُش  اص   َررًاي  مررشتبف بررا ف اليررت  

َررا  اوسرراو  دس سابطررٍ بررا ترريحيش آوُررا بررش جميررٍ مُمتررشيه ف اليررت

 تحشيك فشسايص است. 

اصرر ب بسررياس  َررا  پيطررگيش  ي ايرره دس حررال  اسررت كررٍ سيش

َررا  آسرري  پررزيش سا  تًاوررذ فشسررايص خررا  يجررًد داسد كررٍ مرر  

 .محذيد يا كاَص دَذ

تررشيه َررا  مخررش  ب ىررًان يترر  اص مُرر   يقررًز صمرريه لغررضش 

ٍ پذيررذٌ َررا  پشضرري  البررشص ضررمال   َررا  صمرريه ضررىاخت  دامىرر

ي سخررذاد صمرريه  َررا  ضررذيذ ي يقررًز سرري  َمضمرران بررا باسوررذ 

 ماصوررذسان اسررتاندس  لررشصٌ يترر  اص مخرراطشا  جررذ  ي پررش خسرراس 

 يذ.آبٍ حسا  م 

ٍ     800حبت بريص اص    َرا  طبي ر  ي   مرًسد صمريه لغرضش دس عشصر

َرا  حيرات  ي ورًاح     صمريه لغرضش دس مسريش ضرشيان     1000حذيد 

 .يذ ايه مذعاستؤمستًو  استان م

يسد آتًمران برش  ميييرًن   100اگش خسراسا  مسرتمي  َرش لغرضش سا     

َرا  حيرات  اسرتان برالی بشيتصرذ ميييراسد       ومايي  تىُرا برش ضرشيان   

تًمان دس طر  دٌ سرالٍ اخيرش خسراس  مسرتمي  داضرتٍ اير  ي ايره         

ع يٌ بشحج  خساسا  عظري  یيرش مسرتمي  برش عشصرٍ َرا  تًليرذ        

 . كطايسص  ي مىاب  طبي   استان است
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ميييمتررش  800ميررضان برراسش دس يررك دَررٍ گزضررتٍ اص حررذيد     

َررا  اخيررش ي دس سررا  طرر  سررا بررًدٌ ي ميييمتررش  700سررالياوٍ بررٍ 

ميييمتررش سا تجشبررٍ  522تررشيه سررا  برراسش خطرركبررٍ عىررًان  96

دسگيرش خطتسرال    ماصورذسان  دسصرذ اسرتان    98كشدٌ اير  بطًسيترٍ   

 خصًصرراً 94تررا  80َررا  ضررمه ايىتررٍ طر  سررا   ًٌَاضىاسر  بررًد 

   اي .بٍ ب ذ دسگيش خطتسال  َيذسيلًطيك ويض بًد90ٌ اص 

احررشا  واضرر  اص تغييررشا  دس ميررضان ي الگررً  برراسش ي دسجررٍ      

چىررذ سررالٍ اخيشضررمه خسرراسا  عظرري  بررش بخررص      حررشاس  دس

َرا  صيشصميىر  ي تًسر ٍ     آكطايسص  ي مىراب  طبي ر  برش تغزيرٍ     

 احشا  جذ  داضتٍ است.   ضًس ويضآسفشٌ َا  

ضررشيس  سرراصگاس  بخررص كطررايسص  ي مىرراب  طبي رر  اسررتان بررا  

   ي خررا  بررٍ عىررًان بسررتش آپايررذاس  مىرراب   ايرره ضررشايف جُررت

 اَميت ي تًجٍ است. ذ بسياس حائضمًلاضتغا   عام تًليذ ي 
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سررفاوٍ ترراكىًن بررٍ دليرر  داسا بررًدن ضررشايف اقييمرر  مىاسرر ،  يمت

گيررش ، كيررذا  مشاكررض تصررمي يت سیرر عيرر  بخًاوررذاس آَررا  طررشب

كمتررش آ  ي خررا ،  صيشبىرراي  َررا اَميررت ي جايگرراٌ ايرره طررشب 

 مًسد تًجٍ قشاس گشفتٍ است.

سرراس  اص جميررٍ مىرراطم  دس بخررص مىطمررٍ پطررتتًٌ چُاسداوگررٍ 

جىررًب  البررشص اسررت كررٍ دس كىرراسكمبًد آ  مىاسرر ، حجرر  قابرر    

ضرررمه فشسرررايص ضرررذيذ خرررا  بصرررًس     ، آترررًجُ  اص سيان

گررشدد. لررزا پخررص  َررا  سرري ب  اص دسررتش  خرراس  مرر   جشيرران

 باضذ.  ح  بشا  ايه م ض  م سي   مىاسبتشيه ساٌ

وررٍ تىُررا مخرراصن  َررابررشداس  اص سرري  كرراسبشد ايرره ضرريًٌ بُررشٌ

بيتررٍ باعررج احيرراع مىرراب  ، ومايررذصيشصميىرر  تُرر  ضررذٌ سا پررش مرر 

َررا ي مشاترر ( ي باصسرراص  محرريف  طبي رر  تجذيررذ ضررًوذٌ )جىگرر  

اص   َرررا  فشسايطررريس  خرررا آصيسرررت  ي استحصرررا  ي جمررر  

 َا  باالدست خًاَذ ضذ.حًضٍ

 
دسصرذ خسراس  بخرص كطرايسص  سا برا اجرشا        10اگش تىُا بترًاوي   

 ميييرراسد تًمرران اص 50بخًاوررذاس  كرراَص دَرري  بررالی بررش آ عمييررا 

تررًان ايرره مىرراب  سا دس مىرراب  اعتبرراس  اسررتان حفررم ضررذٌ ي مرر  

  ومًد. َضيىٍ  بُيىٍ بطًسا  ايه مىاطق َا  تًس ٍطشب
 

5 

َرا ضرشيس  تًجرٍ عمير      دس پاسخ برٍ بخرص عمرذٌ ايره چرالص     

بخًاوررذاس  دس آبخيررضداس  ي آَررا  بررٍ تًسرر ٍ َذفمىررذ پررشيطٌ   

 . ت استكطًس ي استان بسياس حائض اَمي

 اقتصرراد  حفا ررت خررا ، كىتررش  ي  َررا  سررادٌ ييترر  اصسيش

ٍ  َررا،يس  اصسرري  بُررشٌ َررا  پخررص سرري   يررا   احررذاث عشصرر

سيضرر  اسررت كررٍ  باضررذ. سيسررت  پخررص سرري  ،بخًاوررذاس  مرر آ

َا  دائم  يرا مرًقت  اص مسريش اصري  خرًد مىحرش        دس آن سي  

گشدوررذ. دس ايرره پخررص مرر  كرر  ضرري ضررذٌ ي دس اساضرر  وسرربتاً  

 ضرمه ترٍ وطسرت سسرًبا  حاصريخيض     كراَص سرشعت آ    با سيش 

دسوتيجررٍ پًضررص   فررشاَ  گشديررذٌ ي دس خررا    امترران وفررًر آ 

اص آوجررا كررٍ آبخًاوررذاس  يررك   يابررذ.ىطمررٍ افررضايص مرر  گيرراَ  م

حشكررت چىررذ جاوبررٍ دس صميىررٍ حفا ررت اص آ  ي خررا  بررًدٌ، لررزا  

تررًان اص اجررشا  آن دس مىطمررٍ ا  سا ويررض مرر اَررذا  چىررذ مىظررًسٌ

 اوتظاس داضت.

اوباضرتٍ ضرذن سسرًبا  واضر  اص سري   برٍ عىرًان         تٍ وطست ي

ي  آبيرراس  وُشَررا  يررك  م ضرر  اساسرر  دس سررذَا  مخضورر ،    

صررًستيتٍ بررٍ ايرره امررش  دس  .ضررًداساضرر  كطررايسص  محسررً  مرر  

 َا  صياوباس  سا ايجاد ومايذ.تًجٍ وطًد ميتًاوذ خساس 

ٍ   يت  اص اَرذا  اصري  طرشب     وطرت سسرًبا    َرا  آبخًاورذاس  تر

 َررا  پخررص سرري   دس كىرراس مُرراس ي استحصررا  سرري  يدس ضرربتٍ

صيشصميىرر  ي تمًيررت پًضررص گيرراَ  ي افررضايص پتاوسرري  آبُررا    

برا    بخًاورذاس  آَرا   طرشب  ضرمىاً  باضرذ. بُبًد يضر يت خرا  مر    

  ي آحاصرريخيض سررب  كرراَص سيان   عمررذتاً آيس  سسررًبا ِجمرر 

ٍ   سسً  واضر  اص سري      َرا  پراييه دسرت خصًصراً    َرا برٍ حًضر

 گشدد.مىاطق ضُش  ي سيستائ  م 
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