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مجری طرح :دفتر داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط زیست
عنوان طرح:

رًج حفبظت

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ٍ اسبتیذ ثب ٍضؼیت هحیط ثبًبى در ایراى
خالصه طرح :
هحیطثبى فردیست کِ ثِ حفبظت ٍ کٌترل ػرصِّبی طجیؼی ٍ حیبت ٍحش کشَر هیپرردازد تبریخهرِ هحریطثربًی ثرِ سربل 7031
ثرهیگردد در سبلّبی ثؼذ از اًقالة اسالهی ٍضؼیت هحیطثبًبى ثب استبًذارد جْبًی تفبٍتّبیی پیذا کرد ثرر اسربا اسرتبًذارد جْربًی
ّریک ّ 7333کتبر ثبیذ تَسط یک هحیطثبى حفبظت شَد در ایراى ّر هحیطثبى از ّ 0333کتبر حفبظت هی کٌذ ّرن اکٌرَى تؼرذاد
هحیطجبًبى کشتِ شذُ ،سِ رقوی شذُ است کِ ایي تؼذاد ،ثِ غیر از هحیطثبًبًی اسرت کرِ در حریي اًجربم هبهَریرت از صرخرُ پرتربة
شذُاًذ یب در تؼقیت ٍ گریس ثب هتخلفبى تصبدف کردُ ٍ جبى ثبختِاًذ هحیطثبًبى کشَرهبى ثرب رًرجّرب ٍ هشرقتّربی فراٍاًری از هحریط
زیست ٍ حیبت ٍحش ًگْذاری هیکٌٌذ اگر اهرٍز شجکِّبی اجتوبػی ًجَدً ،ویداًستین در ّویي چٌذ سبل اخیر چٌذ ًفر از آىّرب ثرِ
خبطر حفبظت از هحیطزیست ثِ دست شکبرچیبى هتخلف کشتِ شذُاًذ ًویداًستین چٌذ ًفر از آىّب هجرٍح ٍ از کبر افتربدُ شرذُاًرذ
هبجرا ٍقتی غن اًگیستر هیشَد کِ ثذاًین در ایي ثخش ّن تلفبت هب ثیشتر از آهبرّبی جْبًی است هْنتریي هشرک هحریطثبًربى ًجرَد
حوبیت قبًًَی ٍ قضبیی از سَی هسئَالى است گبّی شبّذ هَج سَاریّبیی ثب ًبم هحیطثبى در ایبم خبص سبل ّوهَى رٍز هحیطثربى
یب ثؼذ از ٍقَع حَادثی ثرای هحیط ثبًبى ّستین ،از جولِ در ایي گًَِ هَاقغ چٌذ رٍزی ثِ ثِ ٍ چِ چِ یرب اظْربر تبسرف را شربّذین ،اهرب
هؼوَال در حیطِ ّویي حرفّب هیهبًین ٍ اگر قَلی ثرای رفغ هَاًغ ٍ هشکالت هحیطثبًبى دادُ هیشَد ثب توبم شرذى هربجرا قرَلّربی
دادُ شذُ ّن ثِ فراهَشی سپردُ هیشًَذ
دفتر داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیطزیست سؼی دارد کِ ًشستی ری ػٌَاى «رًج حفبظت» کِ ثِ ثررسی ٍضؼیت هحیطثبًبى در ایرراى
هیپردازد ،ثرگسار ًوبیذ سخٌراًبى هذًظر ایي ًشست احمد بحری (هحیطدار یکن استبى قن ٍ هحریطثربى ٍیر ُ کشرَری) ٍ سررنگ
جمشید محبت خانی (فرهبًذُ یگبى ٍی ُ سبزهبى حفبظت هحیط زیست کشَر) خَاٌّذ ثَد
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