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مجری طرح :دفتش داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط صیست
عنوان طرح:

چشایی تشکیل ٍصاست خبًِ هٌبثغ طجیؼی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

ػلن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب سبصهبى حفبظت هحیط صیست ٍ ًیض ثشسسی چشن اًذاص تجذیل ایي سبصهبى ثِ ٍصاستخبًِ
خالصه طرح :
سبل ّبست کِ ایشاى دس ثحشاى هشکالت هحیط صیست ٍ هٌبثغ طجیؼی ثِ سش هی ثشد ٍ هتبسفبًِ ّش سٍص ایي هشکالت افضایش ه ی یبثٌ ذ.
آلَدگی َّا ،آتش سَصی جٌگل ّب ،شکبس غیش قبًًَیّ ،جَم سیضگشدّب دس آسوبى خَصستبى ،کوجَد هٌبثغ آث ی ،تخشی ت هشات غ ٍ خش
شذى تبالة ّب ٍ دسیبچِ ّبی ثضسگ کشَس ًظیش اسٍهی ِ ّ ،بهَى ،صایٌ ذُ سٍدَ ّ ،سالؼظین ،جبصهَسی بى ،ثختگ بى ًٍ...وًَ ِ ّ بیی اص ای ي
هشکالت هی ثبشٌذ ٍ هتبسفبًِ ایي هشکالت آًقذس ٍسیغ ّستٌذ کِ رکش کشدى توبهی اًْب اهکبى پ زیش ًیس تّ .وچٌ یي ثؼض ی اص ای ي
هشکالت آًقذس سیشِ داس ّستٌذ کِ داهي اجتوبع سا ّن گشفتِ است .هبًٌذ اتفبقی کِ ّن اکٌَى دس آسوبى اَّاص سخ دادُ ٍ سیضگشدّب جبى
ػذُ ای اص ّوَطٌبًوبى سا گشفتِ است .یکی اص ػلل ػوذُ ایي هشکالت ػذم هذیشیت صحیح دس حَصُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط صیس ت ه ی
ثبشذ .هتبسفبًِ دس حبل حبضش ٍظبیف ٍ هبهَسیت ّبی سبصهبى حفبظت هحیط صیست ثب سبختبس ایي س بصهبى ّ یچ تٌبس جی ً ذاسد .اه شٍص
هْن تشیي ٍظبیف ٍ هبهَسیت ّبی کشَس ثِ یکی اص ضؼیف تشیي سبصهبى ّب یؼٌی هحیط صیست ٍاگ زاس ش ذُ اس ت ک ِ ثبی ذ ث شای ح ل
هشکالت آى ساّکبسّبیی اتخبر کشد اهب فشاتش اص هذیشیت ًبصحیح ،هی تَاى ثِ ًذاشتي ثَدجِ کبفی دس ایي حَصُ اشبسُ کشد.
هذتی است کِ طشح تشکیل ٍصاستخبًِ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط صیست تَسط ػذُ ای اص فؼبالى هحیط صیست ٍ سیبسیَى هطشح شذُ است.
هَافقبى ایي طشح هؼتقذًذ کِ ثشای حل هؼضالت صیست هحیطی ًیبصهٌذ ٍصاستخبًِ ای هقتذس ّستین ٍ ًیض هؼتقذًذ ک ِ س بصهبى هح یط
صیست دس حبل حبضش کوتشیي ًیشٍی اًسبًی ٍ هٌبثغ ،ضؼیف تشیي س بختبسّ ،وچٌ یي کوت شیي تجْی ضات ٍ اهکبً بت ث شای اداسُ اه َس ٍ
هبهَسیت ّب سا دس اختیبس داسد .ایي دس حبلی است کِ سبصهبى ّبی هَاصی ٍ ّن ػشض هحیط صیست دس حبل اًجبم ٍظیفِ ّس تٌذ ک ِ ث ِ
طَس حتن ّضیٌِ ّبی اجشایی ثسیبسی سا ثِ کشَس تحویل هی کٌٌذ ٍ ّضیٌِ ّبی دٍلت افضایش پیذا هی کٌذ.
هخبلفیي ایي طشح هؼتقذًذ کِ تشکیل ایي ٍصاست خبًِ ّضیٌِ سبصی است ٍ ثب اختصبص هٌبثغ ٍ ًیشٍی اًسبًی کبفی ثشای سبصهبى هحیط
صیست ،هی تَاى هشکالت ٍ چبلش ّبی صیست هحیطی سا حل کشد .ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع ٍ ًیض دس جْت ثشسسی ایي اختالف ًظش ،ثش
آى شذین تب ثب دػَت اص دکتر علی سالجقه (سئیس ّیبت هذیشُ اتحبدیِ اًجو ي ّ بی ػلو ی هٌ بثغ طجیؼ ی ٍ هح یط صیس ت ٍ داسای
هذسک فَق دکتشی ػلَم هٌْذسی آة اص  UCFاهشیکب) ثِ ثشسسی هَضَع فَق ثپشداصین.
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