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مجری طرح :دفتز داًطىذُ ّبی هٌبثغ طجیؼی ٍ ػلَم پبیِ
عنوان طرح:

خبًِ سیبُ است؟

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آگبّی داًطجَیبى اس چبلص ّبی هحیط سیستی ایزاى ٍ راّىبرّبی رفغ آى
خالصه طرح :
در سبل ّبی اخیز ،استفبدُ ًبثخزداًِ اس هحیطسیست ٍ ثذٍى تَجِ ثِ تَاى ثَمضٌبختی سزسهیي ،هٌجز ثِ ثزّن خَردى تَاسى هَجَد در
طجیؼت گزدیذُ وِ حبصل آى ثزٍس تخزیت لبثل هالحظِ در هحیط سیست است .اًسبى اهزٍسُ دریبفتِ است وِ ثیتَجْی ثِ لَاًیي
طجیؼت ٍ ثْزُثزداری غیز اصَلی اس سزسهیي هیتَاًذ ػَالت ججزاى ًبپذیزی ثزای ًسل وًٌَی ٍ ًسلّبی آتی ثِ دًجبل داضتِثبضذ.
هطىالتی ّوچَى تغییز اللین ،وثزت ثالیبی طجیؼی ،گستزش ریشگزدّب ،خطىیذى رٍدّب ٍ تبالةّب ،آلَدگی هٌبثغ آة ٍ خبن ،تخزیت
جٌگلّب ،افشایص فزسبیص خبن ٍ افت ضذیذ سفزُ آةّبی سیزسهیٌی تٌْب گَضِای اس ػَالت تَسؼِ ًبپبیذاریست وِ ثطز ثِ اهیذ تحمك
رفبُ ثیطتز ،هَجت آى ضذُاست .در ایي هیبى آگبّی اس ٍضؼیت هَجَد ٍ ضٌبخت هسبئل ٍ چبلصّبی هحیطسیستی هیتَاًذ ػالٍُ ثز
اهىبى وٌتزل سیبستّبی ًبدرست ثِ وبر گزفتِضذُ راُ را ثزای ثِ وبرگیزی سیبستّبی هؼمَل ّوَار سبختِ ٍ اس رًٍذ افشایطی تخزیت
هحیط سیست هوبًؼت وٌذ .اس سَی دیگز ثزخَرداری اس هحیطسیستی پبن ٍ سبلن حك ّز ضْزًٍذی است .طجك اصل  ۰0لبًَى اسبسی
حفبظت اس هحیطسیست یه ٍظیفِ ػوَهی تلمی هیضَد ٍ ّوِ الطبر جبهؼِ در همبثل آى هسئَلٌذ .اطالع رسبًی ٍ آهَسش هجبًی هحیط
سیست ثِ گزٍُّبی هختلف جبهؼِ ٍ حسبس سبسی افىبر ػوَهی در همبثل تخزیت هحیطسیست یىی اس وبرآهذتزیي رٍشّب ثزای
پیطگیزی است .اس هیبى الطبر هختلف جبهؼِ داًطجَیبى هیتَاًٌذ ًمص هْوی در تالش ثزای حفبظت اس هحیطسیست داضتِثبضٌذ،
ّویٌطَر ًمص ایي گزٍُ در آگبّی ثخطی ثِ سبیز افزاد جبهؼِ هی تَاًذ ثسیبر ثزجستِ ثبضذ .اس ایي رٍ ثِ هٌظَر اًتمبل آگبّی درثبرُ
هطىالت هحیط سیستی ٍ ًمص داًطجَیبى در ثْجَد ایي هطىالت ،تصوین ثِ ثزگشاری جلسِ سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ ثب حضَر دٍ
فؼبل ثزجستِ حَسُ هحیط سیست ،دکتر اسماعیل کهرم (دوتزی ثَم ضٌبسی اس داًطگبُ ٍلش ،هطبٍر رئیس سبثك سبسهبى حفبظت
هحیطسیست در اهَر هحیط طجیؼی) ثب هَضَع چبلص ّبی هحیط سیست ایزاى ،محمد درویش (وبرضٌبسی ارضذ هحیطسیست ٍ
هذیزول دفتز آهَسش ٍ هطبروت ّبی هزدهی سبسهبى حفبظت هحیطسیست) ثب هَضَع ًمص ٍ ػولىزد جبهؼِ داًطجَیی در ارتمبی تَاى
تبة آٍری طجیؼت ایزاى گزفتین.
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