اٍليي جشٌَارُ هلی اًرشی ّای پاک چگًَِ برگسار هیشَد؟
اٍليي جـٌَاسُ هلی اًشطیّای پاک ،یک سٍیذاد علوی ،آهَصؿی ،تجشتی ٍ تفشیحی دس اػتاى گلؼتاى -ؿْشػتاى گشگاى اػت کِ تهِ ههذ 6
سٍص هتَالی اص  66الی  26اسدیثْـت  6317دس داًـگاُ علَم کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثيعی گشگاى (داًـگاُ هٌتخة اػتاى گلؼتاى) ٍ خاًهِ طثيعهت
ًاّاسخَساى گشگاى تشگضاس هیگشدد .دس ایي تشًاهِ ،ؿشکتکٌٌذگاى پشاًگيضُ اص ػشاػش ایشاى گشد ّن هیآیٌذ تا طی  6سٍص دس تخؾّهای هختله
جـٌَاسُ ؿاهل ّوایش ،ایدُ پردازی ،اختراعات ،کارگاًُ ،وایشگاُ ٍ هسابقات دس کٌاس یکذیگش تا تشًاهِّایی علوهی ،کهاستشدی ،کاسگهاّی،
ًوایـگاّی ٍ تفشیحی دس عول تا فشٌّگ دٍػتی تا طثيعت آؿٌایی تيـتشی پيذا کٌٌذ ٍ تِ اسائِ دػتاٍسدّای پظٍّـی ،فٌاٍسی ٍ کهاسآفشیٌی دس
صهيٌِ اًشطیّای پاک تپشداصًذ.
دس ایي جـٌَاسُ ،کِ سٍیکشدی کاهال علوی ،پظٍّـی ،اجشاییً ،وایـگاّی ،فٌاٍساًِ ،کاسآفشیٌاًِ ،کاسگاّی ٍ تفشیحی داسد ،اتتذا افشاد اص ػشتاػش
ایشاى تا تکويل فشمّای هختل تا تاسیخ  ،6317/6/25صهيٌِ حضَس خَد سا تِ ّوشاُ هؼتٌذا (هطاتق فشمّای هشتَطهِ) ،هـهخق ٍ تهِ آدسع
ػایت یا ؿواسُ تلگشام هعشفی ؿذُ اسػال هیًوایٌذ .ػپغ تا تشسػیّای اًجام ؿذُ تَػط دتيشخاًِ ٍ طی تواػی کِ تا آىّا گشفتِ ههیؿهَد ٍ
تَضيحاتی دس خلَف ًحَُ اجشای جـٌَاسُ تِ آىّا دادُ خَاّذ ؿذ.
(ًوایـگاُ ) تواهی ایي عضیضاى هَظفٌذ تِ هٌظَس غشفِ آسایی ٍ آهادُ ػاصی فضای خاًِ طثيعت جْهت تشپهایی جـهٌَاسُ ،دس سٍصّهای 65 ٍ 64
اسدیثْـت  6317دس هحل ًوایـگاُ حضَس تِ ّن سػاًٌذ .اها آًچِ دس ایي جـٌَاسُ اّويت فشاٍاى داسد فقط ػِ چيض اػت :اجهشا ،اجهشا ٍ فقهط
اجشا!
رٍز اٍل ( :)1317/02/11اتتذا افتتاحيِ جـٌَاسُ تا حضَس هقاها کـَسی ٍ اػهتاًی اًجهام خَاّهذ ؿهذ .دٍ ًفهش اص پظٍّـهگشاى ،فٌهاٍساى یها
کاسآفشیٌاى تشتش دس صهيٌِ اًشطیّای پاکّ ،ش یک تِ ههذ  5دقيقهِ تهِ صتهاى ػهادُ اهها چالـهی ،آخهشیي دػهتاٍسدّای پظٍّـهی ،فٌاٍساًهِ ٍ
کاسآفشیٌاًِ خَد دس خلَف اًشطیّای پاک سا اسائِ هیدٌّذ .دس اداهًِ ،وایـگاُ اًشطیّای پاک افتتاح هیگشدد ،ػپغ تشًاههِّهای سًٍوهایی اص
هحلَال ٍ اختشاعا دس صهيٌِ اًشطیّای پاک ٍ تاصدیذ اص ًوایـگاُ سا خَاّين داؿت ٍ سٍص اٍل جـٌَاسُ خاتوِ هییاتذ.

رٍز دٍم تا پٌجن ( 17لغایت  20اردیبْشت  :)1317تشًاهِ تاصدیذ اص ًوایـگاُ ٍ تشگضاسی کاسگاُّا دس دػتَس کاس قشاس ههیگيهشد ٍ  7کاسگهاُ
تحت عٌاٍیي -6 :طعن کاسآفشیٌی دس اًشطیّای تجذیذپزیش  -2جایگاُ اًشطیّای تجذیذپزیش دس كهٌایع هختله  -3تْهشٍُسی دس اًهشطی -4
کاستشد فٌاٍسیّای ًَیي دس اًشطیّای پاک  -5هْاس استثاطی دس کاسآفشیٌی دس حَصُ اًشطیّهای پهاک  -6جارتهِّهای گشدؿهگشی دس صهيٌهِ
اًشطی  -7اكالح الگَی هلشف اًشطی تشگضاس هیگشدد .دس طی جـٌَاسُ ّيا دٍچشخِ ػَاسی دس اقذاهی ًوادیي تِ خاًِ طثيعت خَاّذ آههذ ٍ
هاهَسیت تشگضاسی هؼاتقِ دٍچشخِ ػَاسی تِ آىّا ٍاگزاس هیگشدد.

رٍز ششن ( . :)1317/02/21تيي هـاسکت کٌٌذگاى دس جـٌَاسُ ،هؼاتقا هتٌَعی دس خلَف اًهشطیّهای پهاک تشگهضاس ههیگهشدد ٍ
ًفشا تشتش اًتخاب ٍ دس ًْایت هذعَیي ،پزیشایی هختلشی خَاٌّذ ؿذ .تاصدیذکٌٌذگاى ٍ هـاسکت کٌٌذگاى جـهٌَاسُ دس تشًاههِ طهثخ
غزاّای ػٌتی ٍ ایشاًی ٍ آهادُ ػاصی دهٌَؽ ّای گياّی تَػط اًشطیّای پاک ؿشکت ههیکٌٌهذ ٍ لحظها خَؿهی سا دس کٌهاس ّهن
ػپشی هی ًوایٌذ .دس اداهِ ،غزاّای طثخ ؿذُ تيي هشدم تَصیع هیگشدد ٍ غزاّای تشتش تَػط هشدم اًتخاب خَاٌّذ ؿهذ .دس ًْایهت دس
تشًاهِ اختتاهيِ ،اص پظٍّـگشاى ،فٌاٍساى ،کاسآفشیٌاى ،غشفِّای تشتش ٍ هٌتخثيي غزاّا ٍ هؼاتقِ اًشطیّای پاک تقذیش خَاّذ ؿذ.

پاسخ بِ سَاالت هتداٍل در خصَص جشٌَارُ هلی اًرشیّای پاک:
ػَاال هتذٍالی کِ ایٌجا دس اختياس ؿوا گزاؿتين ،هیتَاًذ جَاب ػَالّای ّش کذام اص ؿوا ؿشکتکٌٌذُّای عضیض تاؿذ .ایي ػهَاال تهِ ؿهوا کوهک
خَاّذ کشد کِ اطالعا تيـتشی دس هَسد ًحَُ تشگضاسی جـٌَاسُ ٍ ؿشکت دس آى تذػت آٍسیذ.

هي از شْر دیگری درجشٌَارُ شرکت خَاّن کرد .آیا اهکاى اسکاى برای هي ٍجَد دارد؟
تالؽ هی کٌين تا ایي هَسد هحقق گشدد .تذیْی اػت کِ ّضیٌِّای اػکاى تش عْذُ ؿوا خَاّذ تَد.

هی خَاّن غرفِای در ًوایشگاُ داشتِ باشن .چِ چيسی با خَدم بياٍرم؟
ّش چيضی کِ احؼاع هی کٌيذ الصم اػت ًوایؾ دّيذ تعالٍُ خالقيت ٍ اًشطی!

