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ــال  ــى اليحه بودجه س نمايندگان مجلس در ادامه بررس
1395 به دولت اجازه دادند تا كليه مشموالن خدمت وظيفه 
ــال غيبت دارند با پرداخت جريمه  عمومى را كه بيش از 8 س
ــال  ــيط تا پايان س مدت زمان غيبت، به صورت يكجا يا تقس

1395 معاف كند.
ــل از اعطاى  ــام درآمدهاى حاص ــنا، تم ــه گزارش ايس  ب
معافيت هاى مشموالن مذكور به حساب درآمد عمومى كشور 
ــود. پايه ريالى جريمه  ــور واريز مى ش نزد خزانه دارى كل كش
ــدور كارت معافيت نظام وظيفه بر  ــموالن غايب براى ص مش

مبناى مدرك تحصيلى آنها به شرح زير است:
زيرديپلم، 100 ميليون ريال
ديپلم: 150 ميليون ريال

فوق ديپلم: 200 ميليون ريال
ليسانس: 250 ميليون ريال

فوق ليسانس: 300 ميليون ريال
دكتراى پزشكى: 350 ميليون ريال

دكتراى غيرپزشكى: 400 ميليون ريال
و پزشكان متخصص و باالتر 500 ميليون ريال

ــال غيبت مازاد بر  ــاس مصوبه مجلس به ازاى هر س بر اس
ــال 10 درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و غيبت  ــت س هش
ــود.همچنين براى  ــوب مى ش ــال محس بيش از 6 ماه يك س
ــموالن داراى فرزند  ــموالن متأهل، 5 درصد و براى مش مش
ــر  ــد از مجموع مبلغ جريمه كس ــر فرزند 5 درص ــه ازاى ه ب

مى شود.

آمار معتادان در حوزه هاى دانشجويى قابل تامل است
ــجويى و  ــتى آمار معتادان در حوزه هاى دانش ــهيد بهش ــگاه ش رئيس دانش
اجتماعى را قابل تامل دانست. به گزارش ايلنا، محمدمهدى طهرانچى در مراسم 
ــتاد مبارزه با مواد مخدر با دانشگاه شهيد بهشتى در محل  امضاى تفاهمنامه س
ــته فاز  اول طرح هم افزايى دانش با سه موضوع  ــگاه گفت: سال گذش اين دانش
اعتياد، سبك زندگى و فضاى مجازى آغاز به كار كرد و امسال وارد فاز دوم  آن 
ــگاه تبيين و در پنج يا شش برنامه  ــديم كه قرار است برنامه هاى علمى دانش ش
كالن معرفى شوند.  وى با تاكيد براينكه بايد نيمى از 2500 پژوهش تحصيالت 
ــتا قرار بگيرند، افزود: همچنين اين  دانشگاه از سال گذشته  تكميلى در اين راس
ــگيرى از اعتياد در قالب طرح سالمت و رشد انسان  برنامه هايى را با هدف پيش
ــجويى و اجتماعى  در حال اجرا دارد.  وى افزود: آمار معتادان در حوزه هاى دانش
قابل تامل است، به همين منظور نهايت تالش خود را براى آموزش  دانشجويان 

در جهت پيشگيرى از اعتياد به كار خواهيم بست.

حدود مجاز خروج آالينده هاى هوا در صنايع 
تعيين شد

ــانى دولت با تصويب هيئت وزيران،  به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطالع رس
استانداردها و حدود مجاز خروج آالينده هاى هوا در صنايع تعيين گرديد. دولت اين 
تصميم را با هدف كاهش و كنترل پراكنش آلودگى هوا ناشى از فعاليت واحدهاى 
صنعتى و ايجاد يك اهرم فشار براى ملزم نمودن صنايع به استفاده از سيستم هاى 
كنترل آلودگى هوا يا روش هاى بهسازى سيستم هاى احتراقى و استفاده بهينه از 
ــرژى اتخاذ كرد. دولت اين تصميم را با هدف كاهش و كنترل پراكنش  ــواد و ان م
آلودگى هوا ناشى از فعاليت واحدهاى صنعتى و ايجاد يك اهرم فشار براى ملزم 
كردن صنايع به استفاده از سيستم هاى كنترل آلودگى هوا يا روش هاى بهسازى 

سيستم هاى احتراقى و استفاده بهينه از مواد و انرژى اتخاذ كرد. 

«حذف سهميه بندى بيمه» شعار هفته كارگر امسال 
كارگران ساختمانى

يك فعال صنفى كارگران ساختمانى معتقد است: با توجه به ركود ساخت و 
ــاز در سال هاى گذشته و بيكارى گسترده كارگران ساختمانى، سهميه بندى  س
بيمه ظلم مضاعفى است كه به اين كارگران اعمال مى شود. به گزارش ايلنا،  هادى 
ساداتى، نايب رئيس انجمن سراسرى كارگران ساختمانى كشور در گفت وگو با 
ايلنا با بيان اين مطلب كه كارگران ساخنتمانى از سطح حداقلى امنيت شغلى و 
جانى محرومند گفت: شعار امسال جامعه كارگران ساختمانى براى هفته كارگر 
ــت. وى ادامه داد: تامين معيشت و حذف بيكارى بر  ــت و بيمه اس تامين معيش
عهده دولت است و حذف سهميه بندى بيمه و تسهيل ارائه خدمات حمايتى به 

كارگران ساختمانى در حيطه مسووليت سازمان تامين اجتماعى است.

مستمرى مددجويان در سال جارى افزايش نمى يابد
ــور حمايت هاى اجتماعى كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: در  مديركل ام
ــنه با اعتبار 270 ميليارد تومان به  ــال 94 بيش از 205 هزار وام قرض الحس س
ــتغال در قالب  ــوردى كميته امداد در حوزه هاى غير اش ــان دائمى  و م مددجوي
گره گشايى پرداخت شده است. به گزارش ايسنا، رضا نوروزى در نشست خبرى 
ــت نوبت دريافت  ديروز خود اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 65 هزار نفر پش
ــتند كه رقم اين وام ها از يك ميليون و 300 هزار تومان  ــنه هس وام قرض الحس
ــت. وى در ادامه ضمن بيان آنكه مستمرى مددجويى در  تا 5 ميليون تومان اس
ــت، اظهار كرد: در حال حاضر يك ميليون و 700  ــت» اس واقع «كمك معيش
ــه از كميته امداد «كمك  ــوار (قريب به 4 ميليون نفر) به طور ماهيان ــزار خان ه
ــت» دريافت مى كنند كه متاسفانه طى دو سال گذشته افزايش سرانه اى  معيش
در اين حوزه نداشته و با توجه به بودجه كميته امداد در سال جارى نيز اين رقم 

افزايش نخواهد يافت.

تمديد معافيت مشموالن غايب با پرداخت جريمه نقدى

ــازمان حفاظت  ــاركت هاى مردمى س ــركل دفتر مش مدي
ــا حيوان آزارى  ــت با اعالم تدوين اليحه مقابله ب محيط زيس
ــان و جانوران را  ــه اى كه مردم حرمت گياه ــت: در جامع گف
ــتر و بزه كارى  حفظ كنند، به طور حتم امنيت اجتماعى بيش
ــو با ايلنا در مورد  ــود. محمد درويش در گفت وگ كمتر مى ش
ــوان آزارى كه  ــوارد حي ــات مردم به م ــا و اعتراض واكنش ه
ــر شد، گفت:  عكس ها و فيلم هاى آن در فضاى مجازى منتش
اين موضوع از دو جنبه قابل بررسى است؛ يك جنبه آن بخش 
مثبت ماجراست و بخش ديگر ، قسمتى است كه بايد بر آن 
تامل كرد. اين كه هموطنان ما براى يك رويداد محيط زيستى 
اعتراض مى كنند و مطالبات خودشان را از مسئوالن و مديران 

دولتى درخواست كنند؛ وجه مثبت اين رويداد است.

ــان دهنده زنده بودن جامعه عنوان  وى اين موضوع را نش
كرد و افزود: جامعه اى كه نسبت به حقوق حيوانات حساسيت 
ــت كه ارزش هاى انسانى هنوز  ــان مى دهد، جامعه اى اس نش
ــه اميدوار بود كه  ــت و مى توان به اين جامع ــده اس در آن زن
ــا بيان اينكه  ــد كند. وى ب ــرمايه هاى اجتماعى در آن رش س
بسيارى از روانشناسان و بزرگان دين و فلسفه معتقدند؛ رفتار 
ــاهده رفتار شهروندان آن  يك جامعه را مى توان از طريق مش
با زيستمندانى كه نمى توانند از خودشان دفاع كنند؛ سنجيد، 
ــار كرد: اين كه مردم براى دفاع از حقوق حيوانات تالش  اظه
ــرمايه اجتماعى تلقى  ــت و يك س مى كنند؛ نكته مثبتى اس
ــود، ما نيز در سازمان حفاظت محيط زيست همواره در  مى ش
گفت وگو با اين دوستان از آنها قدردانى كرده ايم و باورمان اين 

است كه در جامعه اى كه مردم حواس شان به حرمت  گياهان 
ــتر و بزه كارى  ــت، حتما امنيت اجتماعى بيش و جانوران اس
ــود. مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى سازمان  كمتر مى ش
ــت افزود: البته برخى افراطى گرى ها هم  حفاظت محيط زيس
ــود دارند كه البته اين گونه رفتارها محدود  در اين حوزه وج
ــورها نيز چنين رفتارهايى  ــاير كش ــت و در س به ايران نيس
وجود داشته است. در ايران نيز برخى تندروى ها وجود دارد، 
مانند كسانى كه خواستار مجازات هاى  سنگين براى افرادى 
ــهو يا عمد به حيوان آزارى پرداخته اند، در  ــتند كه به س هس
ــى كه ما به اين افراد توضيح داديم كه  مهمترين ويژگى  حال
يك كنشگر محيط زيستى آن است كه بر اساس داد و َدهش 
زندگى كند و نفرت هاو  كينه هايش را بتواند روى يخ بنويسد 

ــگر  و چيزى را با خود حمل نكند. وى ادامه داد: اگر ما كنش
محيط زيست هستيم بايد بيش از ديگران اهل بخشش و مدارا 
ــيم و فعاليت مان به گونه اى باشد كه مردم جذب و فعال  باش
ــبختانه اكثر دوستان پذيرفتند  محيط زيست شوند كه خوش
ــه نمايندگى از  ــان را در  گروهى ب ــد؛ مطالبات ش ــرار ش و ق
خودشان كه شامل فعاالن حوزه حقوق حيوانات و هنرمندان 
حامى  حقوق حيوانات است، جمع بندى كنند. هفته گذشته 
ــتيم و قرار شد؛ هفته آينده  ــه اى را  در اين زمينه داش جلس
ــابقه اى كه در ديگر  ــا توجه به قوانين و س ــى را ب پيش نويس
ــورها وجود دارد؛ تهيه كنيم و آن را به هيات دولت ارائه  كش
ــاى الزم در قالب اليحه به  ــس از چكش كارى ه ــم كه پ كني

مجلس شوراى اسالمى ارائه شود.

مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى سازمان حفاظت محيط زيست:
اليحه مقابله با حيوان آزارى تدوين مى شود

ــا موادمخدر گفت: 67  ــتاد مبارزه ب قائم مقام دبيركل س
درصد  دانشجويان معتاد، مصرف مواد مخدر را پيش از ورود 
ــگاه و در دوره متوسطه تجربه كرده و  برخى نيز در  به دانش

دوران دانشگاه عنوان كرده  اند.
ــم امضاى  ــا جزينى در مراس ــا، عليرض ــزارش ايلن به گ
ــهيد  ــگاه ش ــتاد مبارزه با مواد مخدر با دانش تفاهمنامه س
ــتين برنامه  ــزود: نخس ــگاه اف ــل اين دانش ــتى در مح بهش
ــگيرانه ستاد در سال  جارى آموزش و فرهنگ   سازى در  پيش
ــاس آخرين آمار، 2،6  ــى است زيرا براس محيط هاى آموزش

درصد دانشجويان به مواد مخدر اعتياد دارند.
وى آموزش سبك زندگى سالم در بين زوج هاى در شرف 
ازدواج در دانشگاه  ها و آموزش دانشجويان  ورودى سال اول 
دانشگاه ها، اختصاص دو واحد درسى در همه رشته ها و عدم 
دسترسى به مواد مخدر در اطراف  دانشگاه ها و مدارس را از 
ــتاى طرح پيشگيرانه در  ــتاد در راس ديگر برنامه هاى اين س

محيط هاى آموزشى برشمرد. 

بنابر اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر، جزينى خاطرنشان 
كرد: رهبر معظم انقالب در سال 85 سياست  هاى كلى مبارزه 
با مواد مخدر را در 11 بند  ابالغ كردند كه اهميت مبارزه با 
مواد مخدر را مى  رساند و نشان از نگرانى ايشان نسبت به اين 

موضوع است و هنوز هم  اين نگرانى وجود دارد. 
ــم  وى افزود: همچنين طبق ماده 22 اليحه برنامه شش
ــعه كه به موضوع اعتياد و مبارزه با آن اختصاص يافته،  توس
ــند  ــاس يك س ــتند براس ــتگاه هاى اجرايى مكلف هس  دس
ــا موادمخدر را  ــارزه همه جانبه ب ــردى، طرح ملى مب راهب
ــد كه در  ــند  راهبردى بايد به گونه  اى باش اجرايى كنند، س
مدت پنج سال شاهد كاهش 25 درصدى اعتياد در شيوع و 

بروز مصرف مواد مخدر  باشيم. 
ــتاد مبارزه با موادمخدر گفت: سال  قائم مقام دبيركل س
گذشته بعد از برگزارى جلسات اختصاصى با حضور مسئوالن 
ــور، اعتياد به  مواد مخدر و مبارزه با آن جزو پنج آسيب  كش

اول كشور قرار گرفت. 

ــتثنايى از آغاز طرح  ــازمان آموزش وپرورش اس رئيس س
سنجش سالمت كالس اولى ها از اول ارديبهشت خبر داد.

به گزارش ايلنا، مجيد قدمى با اشاره به آغاز طرح سنجش 
ــت  ــتان از ابتداى ارديبهش ــوزان بدو ورود به دبس دانش آم
ــال با تغييراتى نسبت به سال هاى  اظهاركرد :  اين طرح امس
ــت ماه و با اولويت قراردادن  ــته از هفته اول ارديبهش گذش

كودكان مناطق گرمسير آغاز مى شود.
ــازمان آموزش وپرورش استثنايى تصريح كرد :  رئيس س
بالغ بر دو ميليون كودك شش ساله در بدو ورود به دبستان 
به همراه پنج ساله ها از يكم ارديبهشت ماه در طرح سنجش 

سالمت شركت مى كنند.
ــاله  ــال همچنين كودكان پنج  س وى با بيان اينكه امس
شامل اين طرح مى شوند ، خاطرنشان كرد : در گذشته طرح 
سنجش براى دانش آموزان شش سال تمام اجرا مى شد اما 
ــال زودتر آغاز  ــتيم كار سنجش را يك س به  دنبال آن هس
ــه  ــا در اين مدت براى دانش آموزان ورود به مدرس كنيم ت

اقدامات الزم مداخله اى، درمانى و جراحى عملياتى شود.
قدمى با بيان اينكه در اين طرح پيش بينى مى شود حدود 
ــاركت كنند ، افزود: نوبت    ــاله مش 500 هزار كودك پنج س
دهى خانواده ها براى حضور در پايگاه هاى سنجش به  صورت 
ــت، و  خانواده ها در نوبت تعيين شده بايد به  الكترونيكى اس
ــنجش مراجعه و براساس تأييديه اى كه صادر  پايگاه هاى س

مى شود براى ثبت نام مدرسه در سال بعد اقدام كنند.
ــتثنايى بيان كرد :  ــازمان آموزش وپرورش اس رئيس س
ــنجش سالمت 900 پايگاه در كشور و  براى اجراى طرح س
با حضور شش هزار نيروى انسانى در نظر گرفته شده كه در 

دو نوبت صبح و عصر فعاليت خواهند كرد.
وى اظهاركرد: آغاز طرح سنجش سالمت يك سال قبل 
ــود تا دانش آموزان نيازمند  ــه باعث مى ش از ورود به مدرس
مداخالت درمانى شناسايى شود ، به عنوان مثال دانش آموزى 
ــت حلزون نياز  ــمعك يا كاش كه به يكى از موارد عينك ، س

دارد شناسايى و براى درمان آنها اقدام مى شود.

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر:
67 درصد  دانشجويان معتاد، مصرف مواد را در دوره متوسطه تجربه كرده اند

رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايى خبر داد:
آغاز طرح سنجش سالمت كالس اولى ها از اول ارديبهشت

ــركل دفتر برنامه ريزى ازدواج و تعالى خانواده  مدي
ــان گفت: هيچ يك از كانال هايى  وزارت ورزش و جوان
كه در تلگرام درباره همسريابى فعاليت مى كنند مورد 
تاييد وزارت ورزش و جوانان نيستند و جوانان در دام 
ــنا، ناصر صبحى  ــن كانال ها نيفتند. به گزارش ايس اي
ــك از كانال هايى كه در تلگرام  قراملكى گفت: هيچ ي
درباره همسريابى فعاليت مى كنند مورد تأييد وزارت 
ــتند اما بعضى سايت ها از برخى  ورزش و جوانان نيس

دستگاه هاى ديگر مجوز دارند.
ــاوره تخصصى  ــه گفت: 50 مركز مش وى در ادام
ــيار خوبى  ازدواج مورد تأييد داريم كه از امكانات بس
ــايت دارند و به  ــتند. برخى از آن ها س ــوردار هس برخ

ــى در فضاى مجازى فعاليت  صورت قانونى و تخصص
مى كنند؛ اما برخى از افراد از اين سايت ها الگو بردارى 
ــدارى زير پا  ــول اخالقى و حرفه اى را مق ــرده و اص ك
ــر منفعت طلبى و پول  ــط به فك ــته اند.آنان فق گذاش

درآوردن هستند.
ــدود 10 كانال و گروه  ــى قراملكى افزود: ح صبح
ــريابى - كه فعاليت گسترده و كشورى  تلگرامى همس
ــد دفتر  ــروه رص ــم و گ ــايى كرده اي ــد- را شناس دارن
ــئوالن اين  برنامه ريزى ازدواج به عنوان ُمراجع با مس
ــركت  ــات آن ها ش كانال ها تماس گرفتند و در جلس
ــاس اطالعات به دست آمده، فعاليت  كردند كه بر اس
كانال هاى تلگرامى به جز افزايش آسيب هاى اجتماعى 

هيچ تاثير ديگرى نداشته است.
وى با بيان اينكه عالوه بر اقدامات قبلى در تعطيالت 
نوروز نيز يك گروه، مسئول رصد كانال ها وسايت هاى 
ــات الزم از فعاليت اين  ــت: اطالع ــى بود، گف تلگرام
ــت چهارشنبه  ــت آورده ايم و قرار اس گروه ها را به دس
ــتگاه هاى فعال در  ــتى با دس (25 فروردين ماه) نشس
زمينه صدور مجوز براى سازمان هاى مردم نهاد داشته 
ــيم تا اگر سمنى مجوزى دارد و فعاليتى در حوزه  باش

ــرح وظايف آن مشخص  ازدواج و خانواده مى كند، ش
ــى را در ارتباط با آن ها  ــود و بتوانيم اقدامات قانون ش

انجام دهيم.
ــات فعال در زمينه  صبحى قراملكى افزود: موسس
ــيم مى شوند.برخى از  ــريابى به چند دسته تقس همس
ــت قبلى مجوزهايى  ــا از بعضى از نهادها در دول آن ه
ــوزه فرهنگى جوانان دريافت  در زمينه فعاليت در ح
كرده اند ولى هيچكدامشان متاسفانه توانايى، تخصص 
ــى از داليل برگزارى  ــد. يك ــت الزم را ندارن و صالحي
ــنبه هفته جارى كسب اطالع دقيق  ــت چهارش نشس
ــت كه آيا آن ها اجازه  فعاليت در حوزه  درباره اين اس
همسريابى و ازدواج را دارند يا نه كه قصد داريم شرح 
ــنامه اى كه بايد متناسب با آن فعاليت  وظايف و اساس

كنند مشخص شود.
ــركل دفتر برنامه ريزى ازدواج و تعالى خانواده  مدي
ــات  وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: برخى از موسس
ــوز و تخصص را دارند ولى در حوزه اى كه به آن ها  مج
ماموريت داده شده فعاليت نمى كنند.مسئوالن آن ها 
ــان تفهيم مجدد شود تا  ــرح وظايفش بايد دعوت و ش

بر اساس مأموريت خود عمل كنند.

يك عضو شوراى فرهنگى- اجتماعى زنان با بيان 
اينكه تقويت مشاغل خانگى در عملياتى كردن اقتصاد 
ــت، گفت: الزم است همه به  مقاومتى بسيار موثر اس
ــند. قانونى نيز در زمينه  ــتغال باش دنبال توليد و اش
تقويت مشاغل خانگى داريم كه دستگاه هاى مسئول 
ــق آن، موانع را برطرف  ــى بايد در جهت تحق و اجراي
ــنا، منيره نوبخت گفت: مشاغلى  كنند. به گزارش ايس
ــتفاده  ــوان در خانواده ها تعريف كرد كه با اس را مى ت

ــك خانواده و يك خانه  ــانى و امكانات ي از نيروى انس
شكل بگيرد و اين كار بسيار مفيد است. اشتغال افراد 
خانواده به توليد كمك مى كند. مشاغل خانگى قطعا 
يكى از موضوعات مهمى است كه اگر حتى بخشى از 
ــد، تاثير مهمى بر اجرايى  خانواده ها به آن توجه كنن

شدن اقتصاد مقاومتى خواهد گذاشت.
ــعه مشاغل خانگى  وى درباره نقش دولت در توس
ــژه زنان بايد بردارند.  ــت: قدم اول را خانواده ها بوي گف
زنان مى توانند گروه هايى كه متشكل از چند خانواده 
ــن كار، گروه هاى  ــا اي ــكيل دهند و ب ــتند را تش هس
ــكيل دهند. نوبخت تاكيدكرد: اگر مردم  كارآفرين تش
گام اول را برندارند، دولت كار خاصى نمى تواند انجام 
ــد؛ البته دولت مى تواند نقش موثرى در حمايت از  ده
ــاغل خانگى و كمك به آن ها داشته باشد. وظيفه  مش
ــهيل  ــيدگى و تا حد امكان تس ــارت و رس دولت نظ
ــت و شنيده مى شود كه در خيلى  اشتغال خانگى اس

ــى ادارى  ــوارد پيچ و خم هاى قانونى و بوروكراس از م
ــروع كارى مى شود. اين  ــردى افراد از ش موجب دلس
ــرى از صحبت هاى  ــان در بخش ديگ ــال حوزه زن فع
ــش اول را در زمينه تعريف  ــود اظهار كرد: زنان نق خ
ــه منظور تحقق  ــراى خانواده ب ــه اى عملياتى ب برنام
اقتصاد مقاومتى دارند و اين برنامه محورهاى مختلفى 
دارد كه اساسى ترين محور آن، اقتصاد مصرف بوده و 
الزم است برنامه مصرف براى خانواده و الگوى مصرف 
ــيم. زنان به طور قطع در تدوين و  صحيح داشته باش

اجراى آن حرف اول را مى زنند.
ــى در  ــان اينكه يكى از محورهاى اساس ــا بي وى ب
ــت،  ــراى اقتصاد مقاومتى تقويت توليد داخلى اس اج
ــد در برنامه مصرف، اولويت  گفت: همه خانواده ها باي
ــه مصرف كاالهاى داخلى بدهند چراكه با مصرف  را ب
ــاى داخلى مى توانيم به اجراى اقتصاد مقاومتى  كااله

كمك كنيم.

مديركل دفتر برنامه ريزى ازدواج و تعالى خانواده وزارت ورزش و جوانان هشدارداد:
كانال هاى همسريابى در تلگرام مجوز ندارند

ــازمان حفاظت  ــاون رئيس جمهور و رييس س مع
ميحط زيست گفت: اقتصادى مى تواند مقاوم باشد كه 

سازگارى با طبيعت به را به حداكثر برساند.
ــاون  ــكار، مع ــه ابت ــنا، معصوم ــزارش ايس ــه گ ب
رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
ــاره به  ــبكه هاى راديويى، با اش با حضور در يكى از ش
ــت محيطى معموال طبيعت  ــائل زيس اين كه در مس
ــكالت  ــترى دارد، افزود: خيلى از مش تاب آورى بيش
ــا و مراتع و ...توانايى  ــتى مانند رودخانه ه محيط زيس
ــد. وى در همين خصوص ادامه داد:  خود پااليى دارن

خودپااليى طبيعت هميشگى نيست، اگر فشار زيادى 
ــت قدرت تجديد  ــود، ممكن اس به اين منابع وارد ش

پذيرى خود را از دست دهد.
ــت با اشاره  ــازمان حفاظت از محيط زيس رئيس س
ــار  ــال حاضر در تمام نقاط دنيا فش ــه اين كه در ح ب
ــت وارد مى شود، افزود: طبيعت  زيادى بر محيط زيس
جهان نسبت به فشارهايى كه در طول يك سال وارد 
ــاز دارد تا  ــال و نيم زمان ني ــود، حداقل يك س مى ش

آلودگى ها را جبران كرده و خودپااليى كند.
ــى و  ــاد مقاومت ــه اقتص ــه رابط ــاره ب ــا اش وى ب

ــادى مى تواند مقاوم  ــت، اظهار كرد: اقتص محيط زيس
باشد كه سازگارى با طبيعت را به حداكثر برساند.

ــمندترين  ابتكار با بيان اين كه خاك يكى از ارزش
ــت محيطى است، گفت: اگر  كاالهاى اقتصادى و زيس
اين خاك با سم، كود و يا ديگر مواد آلوده شود، توانايى 

خدمت نداشته و ثمره قابل قبولى نخواهد داد.
بر اساس گزارش پايگاه اطالع رسانى ميحط زيست 
(پام) وى اضافه كرد: براى اين كه يك اقتصاد مقاومتى 
ــيم، در مرحله نخست آن بايد زير بناها را  داشته باش

درست كرده و از فرسايش آن ها جلوگيرى كنيم.

معاون رئيس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست:
اقتصادى مقاوم است كه سازگارى با طبيعت را به حداكثر برساند

عضو شوراى فرهنگى- اجتماعى زنان عنوان كرد:
تأثير تقويت مشاغل خانگى در عملياتى كردن اقتصاد مقاومتى




