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سخي هذیر کل

ٞفت ٝدِٚت دس وـٛس ٔب یبدآٚس هشٚست ٞبی اخاللی دس خذٔت
ثی ٔٙت ثّٔ ٝت اػت و ٝثب پیشٚی اص سٚؽ ٙٔ ٚؾ ؿٟیذاٖ؛ سربیی ٚ
ثبٙٞش پی٘ٛذی ٕٓیك داسد ،ثضسٌٛاسا٘ی و ٝكذالت  ٚخّٛف دس ٕٝٞ
أٛس ،رض ٚرذایی ٘بپزیش اص ؿخلیت ارتٕبٓی  ٚػیبػی آ٘بٖ ثٛد.
ٌشچ ٝدس ُٕٓ پبیجٙذی ث ٝآسٔبٖ ٞبی ایٗ د ٚؿٟیذ فمیذ دِٚت،
ثؼیبس دؿٛاس ٔی ٕ٘بیذ ِیىٗ ثب تٛوُ ث ٝخذا٘ٚذ  ٚپبیجٙذی ث ٝلب٘ ٖٛوٝ
اص تبویذات ایٗ دٔ ٚذیش خؼتٍی ٘بپزیش رٟبدی ثٛد سػیذٖ ث ٝچٙیٗ
سٚحیبتی دس خذٔتٍضاسی ثٔ ٝشدْ ِ٘ ٚبْ ،ثؼیبس دػت یبفتٙی ثِ٘ ٝش
ٔی سػذ.
ٔزٕٔ ٝٓٛذیشیت  ٚوبسوٙبٖ ٓو ٛخب٘ٛاد ٜثضسي ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ هٕٗ ٓشم تجشیه ٞفت ٝدِٚت ثٕٝٞ ٝ
وبسٌضاساٖ كذیك لٔ ٜٛزشی ،ٝثب تأػی ث ٝؿٟذای ٌشا٘مذس دِٚت ،خٛد سا ث ٝلبٕ٘٘ٛذاسی دس اسائ ٝخذٔبت ٔحیي صیؼتی ثٝ
ٕٓ ٚ ْٛحفبُت اص ٓشكٞ ٝبی تحت ٔذیشیت خٛد ثش اػبع اكُ پٙزب ٓٞلب٘ ٖٛاػبػی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  ٚػیبػت
ٞبی صیؼت ٔحیٌی ِ٘بْ ،اثالغی اص ػٛی ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی دس ػٌح اػتبٖ ٔتٟٔذ ٔی دا٘ذ  ٚدس ایٗ ٔؼیش ثب تٕبٔی تٛاٖ
تالؽ ٔی وٙذ تب هٕٗ پبػخٍٛیی ثٌٔ ٝبِجبت ثحك ٔشدْ دس حفبُت اص حمٛق صیؼت ٔحیٌی ٘ؼُ ٞبی آیٙذ٘ ٜیض
أب٘تذاسی الصْ سا ث ُٕٓ ٝآٚسد.
فؼال سازی هیس خذهت تِ صَرت کاهالً هطلَب ٍ هَرد ًظر تخطٌاهِ ّای صادرُ از سَی دٍلت هحترم تا
حضَر هذیرکل ،هذیراى هیاًی ٍ کارضٌاساى ارضذ تِ گًَِ ای کِ پاسخگَی هراجؼیي ارجوٌذ تا کوتریي صرف
ٍقت ٍ رفت ٍ آهذ تاضذً ،وًَِ ای از ػولیاتی ساختي ایي تؼْذ است کِ از ّفتِ دٍلت سال جاری تَفیق
تحقق آى هیسر گردیذ ٍ هَجثات افسایص هیساى رضایتوٌذی ارتاب رجَع را فراّن آٍردُ است.
أیذ اػت و ٝثب ٌِف خذا٘ٚذ  ٚثٔ ٝذد اخالف ٕٞىبساٖ ثؼیبس اسرٕٙذْ دس اػتبٖ اكفٟبٖ  ٚرّت ٔـبسوت حذاوخشی
ثیٗ ثخـی ٔ ٚشدٔی ٕٞ ٚپٛؿب٘ی اكحبة سػب٘ ٝدس اػتبٖ اكفٟبٖ چٙیٗ تٛفیمی حبكُ ٌشدد.
ایرج حطوتی
هذیر کل حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى

تصاٍیری از هیس خذهت ادارُ کل حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى با حضَر هذیر کل دستگاُ
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فؼالیتْای اًجام ضذُ در ّفتِ دٍلت
 -1صذٍر ابالؽ اػضای ستاد برگساری ّفتِ دٍلت از سَی هذیریت کل حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى

ٔتٗ ایٗ اثالٕ ث ٝؿشح صیش اػت؛
اػضای هحترم کارگرٍُ راّبری تَسؼِ هذیریت حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى

ٔٛه ّٛۺ اثالٕ
ثب اٞذای ػالْ؛ دس ارشای ثش٘بٔٞ ٝبی اسػبِی اص ػٛی ػبصٔبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت  ٚثب ٓٙبیت ث ٝایٙى ٝدس آػتب٘ٞ ٝفت ٝدِٚت
(  ۲-۸ؿٟشیٛس) لشاس داسیٓ ؛ ؿٕب ثٓ ٝوٛیت ػتبد ثشٌضاسی ٞفت ٝدِٚت دس ػٌح اداس ٜوُ تٔییٗ ٔی ٌشدیذٔ .متوی اػت هٕٗ اسائٝ
ثش٘بٔٞ ٝبی پیـٟٙبدی خٛد ثشای ًشح  ٚتلٛیت دس رّؼبت ٔزبصی وبسٌش ٜٚاص ٕٞیٗ ًشیك؛ ٘ؼجت ث ٝآالْ فٟشػتی اص ٕٟٔتشیٗ
فٔبِیت ٞبی ا٘زبْ یبفت ٝآٖ ثخؾ ث ٝتفىیه ػبَ ٔ ۵ ٚ ۷۹۹۷ب٘ ٝٞحؼت ػبَ ربسی ث ٝدثیشخب٘ ٝوبسٌش ٜٚالذاْ ٓبرُ ثُٕٓ ٝ
آٚسیذ.
ایرج حطوتی
هذیر کل حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى
1398/5/27

 -2برگساری دٍهیي ًطست هذیراى ٍاحذّای ایوٌی ،بْذاضت ٍ هحیط زیست صٌایغ بسرگ ٍ هتَسط استاى
 -3رًٍوایی از ساهاًِ "پایص ٍ هذیریت زیست هحیطی آالیٌذُ ّا"
 -4هؼرفی طرح "هذیریت ٍ پایص سیستوی آالیٌذُ (هپسا)"
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ٕٞضٔبٖ ثب ثشٌضاسی دٔٚیٗ ٘ـؼت ٔذیشاٖ ٚاحذٞبی ایٕٙی ،ثٟذاؿت ٔ ٚحیي صیؼت كٙبیْ ثضسي ٔ ٚتٛػي اػتبٖ دس تبالس
ٔحیي ثبٖ اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ؛ پشٚط ٜػبٔب٘" ٝپبیؾ ٔ ٚذیشیت صیؼت ٔحیٌی آالیٙذٞ ٜب"ٕٞ ،چٙیٗ
ٔٔشفی ًشح "ٔپؼب"ٔ«:ذیشیت  ٚپبیؾ ػیؼتٕی آالیٙذ »ٜث ٝكٛست پبیّٛت دس اػتبٖ اكفٟبٖ سٕ٘ٚبیی ٔٔ ٚشفی ؿذ.
دس ایٗ ٘ـؼت و ٝثب حوٛس دوتش ّٓی ٔشیذی ٔذیشوُ دفتش حفبُت ٔ ٚذیشیت آة  ٚخبن؛ ٟٔٙذع فبًٕ ٝحؼٙی سئیغ ٌشٜٚ
ٌشد  ٚغجبس  ٚدثیش ارشایی ًشح ٔپؼب؛ ٟٔٙذع ٔحؼٗ صاسّ ٔؼئ َٛػبٔب٘ٔ ٝحیي صیؼت ا٘ؼب٘ی؛ ٟٔٙذع الجبَ سػتٕی سئیغ ٌشٜٚ
ٔذیشیت پؼبة دس ػبصٔبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت وـٛس  ٚدوتش ایشد حـٕتی ٔذیش وُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثشٌضاس
ؿذ پغ اص ٔٔشفی  ٚتجییٗ ِض ْٚثٟشٌ ٜیشی اص ػبٔبً٘ ٚ ٝشح یبد ؿذٜ؛ پیـٟٙبدٞبی حبهشاٖ ٌٔشح  ٚث ٝپشػؾ ٞبی ٔذٓٛیٗ پبػخ
داد ٜؿذ.

رًٍوایی از دٍ طرح زیست هحیطی ّوسهاى با ّفتِ دٍلت؛ "هپسا" در اصفْاى اجرا هی ضَد

ٕٞضٔبٖ ثب ٞفت ٝدِٚت اص "ػبٔب٘ ٝپبیؾ ٔ ٚذیشیت صیؼت ٔحیٌی آالیٙذٞ ٜب" ً ٚشح "ٔذیشیت  ٚپبیؾ ػیؼتٕی آالیٙذٞ ٜب
(ٔپؼب)" سٕ٘ٚبیی ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ پایگاُ اطالع رساًی هحیط زیست اصفْاى "پارها" ایشد حـٕتی ٔذیشوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ دس
دٔٚیٗ ٘ـؼت ٔذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ٚ HSEاحذٞبی تِٛیذی اػتبٖ اكفٟبٖ هٕٗ تجشیه ٞفت ٝدِٚت اُٟبس وشدۺ دػت ته ته
كٔٙت ٌشاٖ سا ثٌ ٝشٔی ٔی فـبسیٓ ،فٔبِیت ٚاحذٞبی كٔٙتی ث ٝایٗ ٔٔٙب ٘یؼت و ٝكٙبیْ ٕٞیـ ٝآالیٙذٞ ٜؼتٙذ .
ٚی افضٚدۺ اٌش كٔٙت آِٛدٌی داسد دس وٙبس آٖ تالؽ ؿجب٘ ٝسٚصی كٔٙتٍشاٖ ثشای ایزبد اؿتغبَ  ٚتٛػٔ ٝاػت ٔ ٚب كٔٙتٍشاٖ سا رضء
خب٘ٛدٔ ٜحیي صیؼت ٔی دا٘یٓ .
ٔذیشوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ تلشیح وشدۺ فٔبِیت كٙبیْ تٟٙب دِیُ اص ثیٗ سفتٗ ٔحیي صیؼت ٘یؼت ،ثٕٞ ٝت
ثشخی ٔذیشاٖ كٔٙتٍش ،كٙبیْ خٛثی داسیٓ ٍ٘ ٚشا٘ی ٞب سا ثب ایٗ الذأبت ػجض ث ٝػٕت ػالٔتی خٛاٞیٓ ثشد .
حـٕتی ٌفتۺ اٌش أشٚص اػتبٖ اكفٟبٖ پبیّٛت ارشای ًشح ٔپؼب اػت ٛٔ ٚه ّٛػبٔب٘ ٝپبیؾ لشاس داسد ث ٝدِیُ ایزبد ٌشٔ ٜٚذیشاٖ
 ٚوبسؿٙبػبٖ ""ٚ HSEاحذٞبی تِٛیذی ثٕٞ ٝت اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت ایٗ اػتبٖ اػت.
ٌفتٙی اػت دس پبیبٖ ایٗ ٘ـؼت ثٙٔ ٝبػجت ٞفت ٝدِٚت اص ػبٔب٘" ٝپبیؾ ٔ ٚذیشیت صیؼت ٔحیٌی آالیٙذٞب" ً ٚشح "ٔذیشیت ٚ
پبیؾ ػیؼتٕی آالیٙذٞ ٜب (ٔپؼب) " دس اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ سٕ٘ٚبیی ؿذ .
دس ایٗ ٔشاػٓ و ٝثب حوٛسّٓی ٔشیذی ٔذیشوُ دفتش آة  ٚخبن ػبصٔبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت  ٚرٕٔی اص ٔؼئٛالٖ ػبصٔبٖ
حفبُت ٔحیي صیؼت ٔٔ ،ب٘ٚبٖ ٔ ،ذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثشٌضاس ؿذٔ ،ذیشاٖ ٚاحذٞبی كٔٙتی
اػتبٖ اكفٟبٖ دس خلٛف چٍٍ٘ٛی پیٛػتٗ ثً ٝشح ٔپؼب  ٚػبٔب٘ ٝپبیؾ ٔ ٚذیشیت صیؼت ٔحیٌی ٌفت  ٌٛ ٚوشد٘ذ.
لیٌک ایي خبر درhttp://yon.ir/mLaje :
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ّ -5وسهاى با ّفتِ دٍلت ،برگساری آییي افتتاح ًخستیي دٍرُ الوپیاد استؼذادیابی هیٌی گلف دختراى کطَر
با ضؼار ٍرزش گلف؛ حاهی هحیط زیست در اصفْاى

ٕٞضٔبٖ ثب ٞفت ٝدِٚت ،آییٗ افتتبح ٘خؼتیٗ دٚس ٜإِپیبد اػتٔذادیبثی ٔیٙی ٌّف دختشاٖ وـٛس ثب ؿٔبس ٚسصؽ ٌّف؛ حبٔی ٔحیي
صیؼت دس اكفٟبٖ ثشٌضاس ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» آ ییٗ افتتبح ٘خؼتیٗ ػبیت تخللی ٔیٙی ٌّف اكفٟبٖ  ٚثشٌضاسی دٔٚیٗ دٚس ٜإِپیبد اػتٔذادٞبی ثشتش ٚسصؽ
وـٛس ٕٞشا ٜثب اِٚیٗ دٚس ٜإِپیبد اػتٔذادٞبی ثشتش ٔیٙی ٌّف دختشاٖ ثب ؿٔبس  ٚسٚیىشد « ٚسصؽ ٌّف؛ حبٔی ٔحیي صیؼت » ٓلش
سٚص پٙزـٙج ٝثب حوٛس ٔذیشاٖ وُ حفبُت ٔحیي صیؼت ٚ ٚسصؽ ٚرٛا٘بٖ اػتبٖ،ؿٟشداساكفٟبٖ،آوبی ؿٛسای ؿٟش  ٚثشخی دیٍش
اص ٔذیشاٖ ؿٟشی دس ٔزٕٚ ٝٓٛسصؿی وٛحش ّٔه ؿٟش اكفٟبٖ آغبص ؿذ.
ایشد حٕـتی دس ایٗ ٔشاػٓ ٌفتۺ ٘خؼتیٗ دٚس ٜإِپیبد اػتٔذادیبثی ٔیٙی ٌّف دختشاٖ وـٛس ثب ؿٔبس ٚسصؽ ٌّف؛ حبٔی ٔحیي
صیؼت ،الذأی تبحیش ٌزاس ثشای ثشاٍ٘یختٗ حغ ٔؼئِٛیت ارتٕبٓی خب٘ٛادٚ ٜسصؽ اػتبٖ  ٚوـٛس ٘ؼجت ثٔ ٝحیي صیؼت اػت.
ٚی ٌفتۺ دس اػتبٖ اكفٟبٖ تیٓ ٞبی ثضسٌی ٕٞب٘ٙذ ػپبٞبٖ  ٚرٚة آ ٗٞدس ِیً ثشتش فٛتجبَ وـٛس حوٛس داس٘ذ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ دس
ساػتبی حفبُت اص ٔحیي صیؼت ٌبْ ٞبی ٔٛحشی ثشداس٘ذ.
ٚی دس ادأ ٝخٛاػتبس تٔبُٔ ٕٞ ٚىبسی ثیـتش اداس ٜوُ ٚسصؽ  ٚرٛا٘بٖ اػتبٖ اكفٟبٖ ثب اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ دس
ّٕٓیبتی وشدٖ ٔٛافمت ٘بٔ ٝػبصٔبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت وـٛس ٚ ٚصاست ٚسصؽ  ٚرٛا٘بٖ ٔجٙی ثش حٕبیت فذساػیٞ ٖٛب ٞ ٚیبت
ٞبی ٚسصؿی سؿتٞ ٝبی ٔختّف اص ٌٞ ٝ٘ٛبی صیؼتی حیبت ٚحؾ ؿذ.
ؿبیبٖ روش اػت و ٝاداس ٜوُ ٚسصؽ  ٚرٛا٘بٖ اػتبٖ اكفٟبٖ «لٛس اكفٟبٖ» سا وٕ٘ ٝبد حیبت ٚحؾ رب٘ٛسی اػتبٖ اػت ثٛٙٓ ٝاٖ
ٕ٘بد ٚسصؽ اػتبٖ ٘یضٔٔشفی ٕ٘ٛد ٜاػت  ٚالذاْ ث ٝسا ٜا٘ذاصی دفتش ٔحیي صیؼت  ٚتٛػٔ ٝپبیذاس دس ایٗ اداس ٜوُ ٕ٘ٛد ٜاػت.
لیٌک ایي خبر در :برگساری آییي افتتاح ًخستیي دٍرُ الوپیاد ...
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ّ -6وسهاى با ّفتِ دٍلت؛ ساختواى جذیذ ادارُ حفاظت هحیط زیست هبارکِ افتتاح ضذ

ثٙٔ ٝبػجت ٞفت ٝدِٚت ػبختٕبٖ رذیذ اداس ٜحفبُت ٔحیي صیؼت ؿٟشػتبٖ ٔجبسو ٝثب حوٛس ٔؼئٛالٖ اػتب٘ی  ٚؿٟشػتب٘ی افتتبح
ؿذ ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» ٕٞضٔبٖ ثب ٞفت ٝدِٚت ،ثٔذاصُٟش أشٚص ثب حوٛس حزت اهلل غالٔی ٔٔبٕٞ ٖٚبٍٙٞی أٛس ٕٓشا٘ی اػتب٘ذاسی،
ایشد حـٕتی ٔذیشوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ،حٕیذ ٓلبسصادٌبٖ فشٔب٘ذاس ٔجبسو ٚ ٝثشخی دیٍش اص ٔؼئٛالٖ اػتب٘ی ٚ
ؿٟشػتب٘ی ػبختٕبٖ رذیذ اداس ٜحفبُت ٔحیي صیؼت ؿٟشػتبٖ ٔجبسوٛٔ ٝسد ثٟش ٜثشداسی لشاس ٌشفت.
ٔذیشوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ دس ایٗ ٔش اػٓ ثب تجشیه ٞفت ٝدِٚت ٌ ٚشأیذاؿت یبد  ٚخبًش ٜؿٟیذاٖ سربیی ٚ
ثبٙٞش اُٟبس داؿتۺ ایٗ ػبختٕبٖ ثب صیشثٙبی ٔ ۵۵۵تشٔشثْ دس صٔیٙی ثٔ ٝؼبحت ٔ ۰۶۵تشٔشثْ ٔٛسد ثٟش ٜثشداسی لشاس ٌشفت.
ٚی اُٟبس داؿتۺ ػبختٕبٖ رذیذ اداس ٜحفبُت ٔحیي صیؼت ؿٟشػتبٖ ٔجبسو ٝثب آتجبس پٙذ ٔیّیبسد ٔ ۹۷۹ ٚیّی ٖٛسیبَ اص ٔحُ
آتجبسات تّٕه  ٚداسایی ػشٔبی ٝای اػتب٘ی ػبخت ٝؿذ.
دس ایٗ ٔشاػٓ دوتش حـٕتی ثب تـشیح ٚهٔیت صیؼت ٔحیٌی ؿٟشػتبٖ؛ ٕٞشا ٜثب ٔؼئٛالٖ اػتب٘ی  ٚؿٟشػتب٘ی اص ثخؾ ٞبی
ٔختّف ایٗ اداس ٜثبصدیذ ث ُٕٓ ٝآٚسد٘ذ.

لیٌک ایي خبر درyon.ir/et8uT :
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لَح یادهاى افتتاح ساختواى جذیذ ادارُ حفاظت هحیط زیست ضْرستاى هبارکِ ًصب ضذُ در ٍرٍدی ایي ادارُ
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ّ -7وسهاى با ّفتِ دٍلت؛ بازدیذ رایگاى از هَزُ تٌَع زیستی هحیط زیست اصفْاى

ثٙٔ ٝبػجت ٞفت ٝدِٚت ،ثبصدیذ اص ٔٛص ٜت ّٛٙصیؼتی ٔحیي صیؼت اكفٟبٖ تب  ۷۵ؿٟشیٛس ٔب ٜػبِزبسی ثبصدیذ ثشای ٕٓ ْٛسایٍبٖ
اػت.
ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» ػشپشػت ٔٔب٘ٚت ِ٘بست  ٚپبیؾ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ٌفتۺ ثٙٔ ٝبػجت ٞفت ٝدِٚت اص د ْٚتب
د ٓٞؿٟشیٛس ػبَ ربسی ثبصدیذ اص  ٕٝٞثخؾ ٞبی ٔٛص ٜت ّٛٙصیؼتی اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ سایٍبٖ اػت.
حؼیٗ اوجشی افضٚدۺ ٕٞچٙیٗ دٚػتذاساٖ حیبت ٚحؾ ثب ٔشارٔ ٝثب پبیٍب ٜاًالّ سػب٘ی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثٝ
٘ـب٘ی ٔ www.isfahan-doe.irی تٛا٘ٙذ ث ٝثخؾ ٔٛص ٜت ّٛٙصیؼتی ٔشارٔ ٝوٙٙذ  ٚث ٝكٛست ٔزبصی اص ٔٛص ٜت ّٛٙصیؼتی
حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثبصدیذ وٙٙذ.
ٚی ٌفتۺ ٓاللٙٔ ٝذاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثشای ثبصدیذ اص ایٗ ٔٛص ٜث ٝغیش اص سٚص ٞبی تٌٔیُ دس ػبٓبت اداسای ث ٝاداس ٜوُ حفبُت ٔحیي
صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ث٘ ٝـب٘ی ٔیذاٖ الِ ،ٝاثتذای خیبثبٖ پشٚیٗٔ ،شارٔ ٝوٙٙذ.
ٔٛص ٜت ّٛٙصیؼتی اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثب ٔؼبحت ٔ ۹۵۵تشٔشثْ دس ػبَ  ۷۹۶۷تأػیغ ؿذ .دس ایٗ ٔٛصٜ
 ٕٝ٘ٛ٘ ۶۹۰اص ا٘ٛاّ ٔبٞیٞب ،دٚصیؼتبٖ ،خض٘ذٌبٖ ،پش٘ذٌبٖ ،پؼتب٘ذاساٖ ،كذفٟبی دسیبییٔ ،شربٟ٘ب ،ػٍٟٙب ،وب٘ی ٞب ٌ ٚیبٞبٖ ثٝ
ٕٞشا ۹۸ ٜلبة حـشٍٟ٘ ٜذاسی ٔیؿ٘ٛذ.
لیٌک ایي خبر درyon.ir/XtT6c :
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ّ -8وسهاى با ّفتِ دٍلت ،تطریح هْوتریي الذام ّا ٍ فؼالیت ّای
هؼاًٍت فٌی حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى در  5هاِّ ًخست سال 98

ثٙٔ ٝبػجت ٞفت ٝدِٚتٕٟٔ ،تشیٗ الذاْ ٞب  ٚفٔبِیت ٞبی ٔٔب٘ٚت فٙی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ دس ٔ ۵بٌ ٝٞزؿتٝ
تـشیح ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» ٟٔذی سیبحی ػشپشػت ٔٔب٘ٚت ِ٘بست  ٚپبیؾ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثب تجشیه ٞفت ٝدِٚت دس ایٗ
ثبس ٜاُٟبس داؿتۺ ػبَ ٌزؿت ٝدس ثخؾ اػتٔالْ احذاث ٚثٟش ٜثشداسی ٚاحذٞبی كٔٙتی ٚخذٔبتی اػتبٖ اكفٟبٖ ایٗ اداس ٜوُ
ثب احذاث  ٚثٟش ٜثشداسی ؿؾ ٞضاس ٚػیلذ ٞ ٚـت ٚاحذ كٔٙتی  ٚخذٔبتی ٔٛافمت ٚ ۷۷۷ ٚاحذ ٔخبِفت ؿذ و ٝدس ٔزٕ ّٛثشای
 ۹۵دسكذ ٔٛافمت  ۷۵ٚدسكذ ٔخبِفت كٛست ٌشفت ٝاػت.
ٚی اُٟبس داؿتۺ دس ّٕٓىشد ٔ ۵ب ٝٞا َٚػبَ  ۹۷تبو ٖٛٙػٞ ٝضاس  ٚػیلذ  ٚثیؼت  ٚپٙذ پبػخ ث ٝاػتٔالْ تٛػي اداس ٜوُ ٚاداسات
تبثٔ ٝكٛست ٌشفت ٝاػت.
سیبحی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس ثخؾ اسصیبثی صیؼت ٔحیٌی ٚاحذٞبی ٔـٕ َٛدس ػبَ ٌزؿتٛٔ ۲۷ ٝسد ثشسػی ٚتٔییٗ تىّیف ؿذ ٜاػت
و ٝایٗ آٔبس دس ٔ ۵ب ٝٞا َٚأؼبَ ٛٔ ۷۰سد ثشسػی  ٚتٔییٗ تىّیف ؿذ ٜاػت.
ػشپشػت ٔٔب٘ٚت فٙی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ٌفتۺ دس ػبَ ٌزؿت ٝتٔذاد وُ پبیؾ ٚاحذٞبی كٔٙتی ٚخذٔبتی
اػتبٖ دٚاصدٞ ٜضاسٞ ٚفتلذ  ٚچٟبسد ٜثٛد ٜاػت و ٝایٗ آٔبس دس ٔ ۵ب ٝٞا َٚأؼبَ پٙذ ٞضاس ٚپب٘لذ ٔٛسد ثٛد ٜاػت.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝثخؾ آصٔبیـٍبٛٞ ٜا ٘یض ٌفتۺ دس ایٗ لؼٕت تٔذاد وُ ایؼتٍبٞ ٜبی ػٙزؾ ویفیت ٛٞا دس ػبَ  ۹۷تٔذاد ۷۰
ایؼتٍب ٜػٙزؾ آالیٙذٌی ؿٟشی  ٚثیٗ ؿٟشی ثب  ۲۷ػٙؼٛس فٔبَ ثٛد ٜاػت وٕٞ ٝیٗ تٔذاد دس ػبَ ٘ ۹۸یض حفَ ؿذ ٜاػت  ٚثٝ
كٛست ِحِ ٝای اص ًشیك ٘شْ افضاس ویفیت ٛٞا ایٗ آٔبس ث ٝاسائٔ ٝی ؿٛد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس ػبَ ٌزؿت ٝتٔذاد سٚص ٞبی ػبِٓ دس ؿٟش اكفٟبٖ  ۷۲۹سٚص ثٛد ٜاػت اُٟبس داؿتۺ دس ایٗ ساػتب  ۲۷سٚص پبن ٚ
 ۷۷سٚص ثشای ٌشٞ ٜٚبی حؼبع ٘بػبِٓ ثٛد ٜاػت.
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ٚی ٌفتۺ ایٗ آٔبس دسٔ ۵ب ٝٞا َٚػبِزبسی  ۷۷۰سٚص ػبِٓ ۷۹ ،سٚص پبن ۲۲ ،سٚص ٘بػبِٓ ثشای ٌشٞ ٜٚبی حؼبع  ۲ ٚسٚص ثؼیبس
٘بػبِٓ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت.
سیبحی ٕٞچٙیٗ ِ٘بست ثش ٔشاوض ٔٔبی ٝٙفٙی ػجه ٘یٕ ٝا َٚػبَ ٌزؿت ٝسا ٛٔ ۲۷سد ٓٛٙاٖ وشد ٌ ٚفتۺ ایٗ أبس دس ٔ ۵ب ٝٞاَٚ
ػبِزبسیٛٔ ۲۰سد ثٛد ٜاػت.
ٚی اُٟبسداؿتۺ ِ٘بست ثش ٔشاوض ٔٔبی ٝٙفٙی ػٍٙیٗ ٘یٕ ٝا َٚػبَ ٌزؿت٘ ٝیض ٛٔ ۲۲سد ثٛد و ٝدس ٔ ۵ب ٜا َٚأؼبَ ث۲۶ ٝ
ٔٛسدسػیذ ٜاػتٔٔ .ب٘ٚت فٙی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ٌفتۺ ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی اص ربیٍب ٜتٛصیْ ٌبصٚئیُ دس ٔ ۵ب ٝٞاَٚ
أؼبَ ٛٔ ۷۰سد اػت.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝپبیؾ ِحِ ٝای ( آ٘الیٗ) ٚاحذٞبی كٔٙتی ٚخذٔبتی اػتبٖ ٌفتۺ دس حبَ حبهش ٚ ۹۷احذكٔٙتی ٚخذٔبتی ثضسي
اػتبٖ ٔزٟض ث ٝػیؼتٓ پبیؾ ِحِ ٝای خشٚری دٚدوؾ ٛٞا  ٚپؼبة ٔی ثبؿٙذ و ٝثیؾ اص  ۷۵۵ػٙؼٛس دس ایٗ ػیؼتٓ ٞب
پبسأتشٞبی ؿبخق اِٛدٌی ٛٞا ٚپؼبة سا آ٘بِیض ٔی وٙٙذ و ٝایٗ اداس ٜوُ ثش داد ٜای اسػبِی ِ٘بست ٔی وٙذ.
لیٌک ایي خبر درyon.ir/z7Rs6 :
پادکست هصاحبِ فَق از طریك ایي پیًَذ لابل ضٌیذى است

ّ -9وسهاى با ّفتِ دٍلت ،اػالم هْوتریي الذام ّای یگاى حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى در  5هاِّ ًخست سال 1398

ثٌ ٝضاسؽ «پبسٔب» ٔشتوی رٕـیذیبٖ فشٔب٘ذ ٜیٍبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ دس ثبسٕٟٔ ٜتشیٗ الذاْ ٞبی یٍبٖ حفبُت
ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ اُٟبس داؿتۺ دس ػبَ ٌزؿت ٝكیذ غیش ٔزبص آثضیبٖ ٛٔ ۹۰سد ثٛد ٜاػت و ٝدس ٔ ۵ب ٝٞاثتذای ػبِزبسی
ایٗ تٔذاد ٛٔ ۲۵سد ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت.
ٚی ٕٞچٙیٗ ثب اؿبس ٜث ٝؿىبس غیش ٔزبص پش٘ذٌبٖ اُٟبسداؿتۺ ایٗ تٔذاد دس ػبَ  ۹۷ث ٝتٔذاد ٛٔ ۷۹۲سد ثٛد و ٝدس ٔ ۵ب ٝٞاَٚ
أؼبَ ٛٔ ۶سد ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت.
فشٔب٘ذ ٜیٍبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ دس ٔٛسد ٍٟ٘ذاسی  ،خشیذ  ٚفشٚؽ حیبت ٚحؾ ص٘ذ ٚ ٜغیش ص٘ذ٘ ٜیض ٌفتۺ دس ۵
ٔب ٝٞا َٚأؼبَ ایٗ آٔبس ٛٔ ۷سد ثٛد ٚ ٜدس ػبَ ٘ ۹۷یض دس ایٗ ٔٛسد ٛٔ ۷۵سد دس اػتبٖ اكفٟبٖ تٛػي یٍبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت
ؿٙبػبیی كٛست ٌشفت.
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 ٚی ٕٞچٙیٗ ؿش ّٚث ٝؿىبس  ٚكیذ تٛػي ٔتخّفبٖ سا دس صیؼتٍبٞ ٜبی ًجیٔی اػتبٖ و ٝتٛػي یٍبٖ ؿٙبػبیی ٙٔ ٚزش ثٝ
دػتٍیشی ٔتخّفبٖ ٌشدیذ سا ٛٔ ۶۷سد دس ػبَ ٌزؿتٛٙٓ ٝاٖ وشدٚ .ی افضٚدۺ دس ػبَ ربسی ایٗ تٔذاد ٛٔ۷۵سد ثٛد ٜاػت.
رٕـیذیبٖ دسادأ ٝػالح غیش ٔزبص وـف ؿذ ،ٜػالح ٔزبص وـف ؿذ ،ٜتٔذاد ادٚات هجي ؿذ ٜاص ٔتخّفیٗ ؿىبس  ٚكیذ اؿبس ٜوشد
ٌ ٚفتۺ دس ایٗ ٔٛسد  ۰۷ػالح غیش ٔزبص دس ػبَ ٌزؿت ٝوـف ؿذ و ٝاص اثتذای أؼبَ تبو ٖٛٙایٗ تٔذاد ثٛٔ ۷۰ ٝسد ثٛد ٜاػت.
ٚی تٔذاد ػالح ٞبی ٔزبص وـف ؿذ ٜدس ٔ ۵ب ٜا َٚأؼبَ سا ٛٔ ۷۷سد ٓٛٙاٖ وشد ٌ ٚفتۺ ایٗ تٔذاد دس ػبَ ٌزؿتٛٔ۸۷ ٝسد ثٛدٜ
اػت .فشٔب٘ذ ٜیٍبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ٌفتۺ تٔذاد د ٚػالح رٍٙی دس ػبَ ٚ ۹۷دس ػبَ ٘ ۹۸یض تبو ٖٛٙیه
ػالح رٍٙی اص ٔتخّفبٖ ؿىبس  ٚكیذ وـف  ٚهجي ؿذ.
ٚی ٕٞچٙیٗ ٌفتۺ تٔذاد وُ ٔتخّفیٗ ؿىبس  ٚكیذ سا دس ػبَ ٌزؿت ٝو ٝتٛػي ٔحیي ثب٘بٖ دػتٍیش  ٚثٔ ٝشارْ لوبیی ٔٔشفی
ؿذ٘ذ سا ٘ ۲۷۷فش آالْ وشد ٌ ٚفتۺ ایٗ تٔذاد دس ٔ ۵ب ٝٞا َٚأؼبَ ٘ ۷۵فش ثٛد ٜاػتٚ .ی ٕٞچٙیٗ تٔذاد وُ تخّف ؿىبس  ٚكیذ
سا ٛٔ ۷۶۵سد دس ػبَ ٛٙٓ ۹۷اٖ وشد  ٚافضٚدۺ دس ایٗ ساػتب  ۰۷تخّف ٘یض دس ٔ ۵ب ٝٞا َٚأؼبَ اتفبق افتبد.
لیٌک ایي خبر درyon.ir/Itnxp :
پادکست هصاحبِ فَق از طریك ایي پیًَذ لابل ضٌیذى است

ّ -10وسهاى با دٍهیي رٍز از ّفتِ دٍلت؛ تطریح هْوتریي ٍظایف ٍ فؼالیت ّای
هؼاًٍت ًظارت ٍ پایص حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى

ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» حؼیٗ اوجشی ػشپشػت ٔٔب٘ٚت ِ٘بست  ٚپبیؾ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثب تجشیه ٞفت ٝدِٚت اُٟبس
داؿتۺ حفَ ٔحیي صیؼت ٘یبصٔٙذ ٕٞىبسی ٞبی ثیٗ ثخـی اػت ،اػتبٖ اكفٟبٖ ثب ٚػٔت ٞ ۷۵۷ضاس  ۹۵ٚویّٔٛتش ٔشثْ ثِ ٝحبٍ
ت ّٛٙصیؼت ثٞ ْٛب ،آة ٛٞ ٚا  ٚالّیٓ ٔتفبٚت ٌ ٚؼتشدٌی  ٚپشاوٙذٌی ٔٙبًك اػتبٖ ٚػیٔی اػت.
ٚی ٌفتۺ حٛصٔ ٜحیي صیؼت ًجیٔی  ٚت ّٛٙصیؼتی اػتبٖ ثِ ٝحبٍ تـىیالتی دس چٟبس ثخؾ اداسٔ ٜحیي ًجیٔی ،اداسِ٘ ٜبست ثش
أٛس حیبت ٚحؾ ،اداسٔ ٜذیشیت  ٚاحیبی تبالة ٞب  ٚثخؾ أٛس ٔٛصٞ ٜب  ٚرخبیش ط٘تیىی فٔبِیت داسد و ٝایٗ ٔزٕ ٝٓٛثب ۲۵
ُٚیفٔ ٚ ٝبٔٛسیت ٔح ِٝٛػبصٔب٘ی دس خذٔت صیؼتٕٙذاٖ اػتبٖ اػتٚ .ی پیٍیشی ًشح ٞبی ربْٔ  ٚتفلیّی ٔٙبًك ،اػتٔالْ
ثشداؿت ٞب  ٚأٛس ٔشثٛى ثٔٔ ٝبدٖ  ٚتٛػٔ ٝؿٟشی  ٚسٚػتبیی دس ٔٙبًك ٛٔ ،ه ّٛچشای داْ ،اكالح  ،حزف  ٚاهبف ٝؿذٖ ٔشص
ٔٙبًك ،ؿٙبػبیی ٔٔ ٚشفی ٔٙبًك رذیذ ثشای استمبی ػٌح حفبُت ،ثشسػی اػتمشاس ٚاحذٞبی كٔٙتی ،وـبٚسصی  ٚخذٔبتی دس
پیشأٙٔ ٖٛبًك سا اص رُّٕٚ ٝبیف ایٗ ثخؾ ٓٛٙاٖ وشد.
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اوجشی ادأ ٝدادۺ پبػخ ث ٝاػتٔالْ ٞب دس اػشّ ٚلت ٛٔ ،ه ّٛدسخٛاػت ثبصدیذ اص ٔٛصٞب ٙٔ ٚبًك ،حشیك  ٚأٛس ٔشثٔ ،ًٝٛجبحج ٌشد
ٚغجبس ثب ٔٙـبء ًجیٔی ،خـىؼبِی ً ٚشح ٞبی وٙتشَ ٔ ٚذیش یت احیب  ٚثٟؼبصی ػیؼتٓ ٞبی خـىی ٔ ٚجبحج آِٛدٌی ٞبی خبن ٚ
آة  ،أٛسپظٞٚـی ،سػیذٌی ث ٝؿىبیبت ٔ ٚجبحج حمٛلی دس حٛصٔ ٜحیي ًجیٔی  ٚت ّٛٙصیؼتی سا اص دیٍش الذاْ ٞب ُٚبیف ثخؾ
تحت ٔذیشیت خٛد ٓٛٙاٖ وشدٚ .ی تلشیح وشدۺ دس حٛص ٜحیبت ٚحؾ ِ٘بست  ٚپیٍشی ٞبی ٔختّفی داسیٓ ؤ ٝشثٛى ث ٝأٛس حیبت
ٚحؾ اػتبٖ اص رّٕ ٝػشؿٕبسی حیبت ٚحؾ ؿبُٔۺ پؼتب٘ذاساٖ ،پش٘ذٌبٖ ،آثضیبٖٔ ،جبحج ثیٕبسی حیبت ٚحؾ  ٚوٙتشَ ٚسٚد ٚ
خشٚد داْ ثٓ ٝشكٞ ٝبی صیؼت ٔحیٌی اػت.
ػشپشػت ٔٔب٘ٚت ِ٘بست  ٚپبیؾ ثب اؿبس ٜث ٝثش٘بٔٞ ٝبی ایٗ ٔٔب٘ٚت دس حٛص ٜتبالة ٞب ث ٝپیٍیشی حمبثٞ ٝبی صیؼت ٔحیٌی ،
حفبُت  ٚاحیبی تبالة ٞب ٌفتۺ ٔتبػفب٘ ٝتبالة ثیٗ إِّّی ٌبٚخ٘ٛی ؿشایي ثحشا٘ی داسد و ٝدسایٗ صٔی ٝٙپیٍیشی ٞبی صیبدی ثشای
رّت ٕٞىبسی ثیٗ ثخـی دسارشای یه ثش٘بٔ ٝربْٔ فشا اػتب٘ی ّٔ ٚی تب ث ٝػٕت احیبی تبالة ثیٗ إِّّی ٌبٚخ٘ٛی پیؾ ثشٚیٓ.
لیٌک ایي خبر درyon.ir/QRCmX :
پادکست هصاحبِ فَق از طریك ایي پیًَذ لابل ضٌیذى است

ّ -11وسهاى با سَهیي رٍز از ّفتِ دٍلت؛ تطریح هْوتریي ٍظایف ٍ فؼالیت ّای
ادارُ حمَلی حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى

ثٙٔ ٝبػجت ٞفت ٝدِٚتٕٟٔ ،تشیٗ ُٚبیف  ٚفٔبِیت ٞبی اداس ٜحمٛلی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ تـشیح ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» خّیُ خؼشٚی سئیغ اداس ٜأٛس حمٛلی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثب تجشیه ٞفت ٝدِٚت دس ایٗ ثبسٜ
اُٟبس داؿتۺ ػبصٔبٖ ٔحیي صیؼت یه دػتٍب ٜحبوٕیتی اػت  ٚحبوٕیت ث ٝأٛسی تّمی ٔی ؿٛد وٛٔ ٝرت التذاس یه وـٛس
اػت ٙٔ ٚبفْ آٖ ؿبُٔ  ٕٝٞالـبس ربٔٔٔ ٝی ؿٛدٚ .ی تلشیح وشدۺ ثشای إٓبَ ایٗ حبوٕیت لبٌ٘ ٖٛزاس ثخـی اص ایٗ ُٚبیف سا
ثشٟٓذ ٜػبصٔبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت لشاس داد ٜو ٝتٛػي ثبصٞٚبی ارشایی دس ایٗ ػبصٔبٖ إٓبَ ٔی ؿٛد.
خؼشٚی ٌفتۺ ثبصٞٚبی ارشای دس د ٚثخؾ ٔحیي صیؼت ًجیٔی ٔ ٚحیي صیؼت ا٘ؼبٖ ػبخت فٔبِیت ٔی وٙٙذ  ،ثب ایٗ تٛهیح وٝ
دس حٛصٔ ٜحیي ا٘ؼب٘ی كٙبیْ آالیٙذٛٔ ٜسد پبیؾ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚثشداسی لشاس ٔی ٌیش٘ذ
و ٝایٗ الذاْ تٛػي وبسؿٙبػبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت ا٘زبْ ٔی ؿٛد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙىً ٝجك لب٘ ،ٖٛوبسؿٙبػبٖ ٔ ٚحیي ثب٘بٖ حفبُت ٔحیي صیؼت
هبثي خبف دادٌؼتشی تّمی ٔی ؿ٘ٛذ افضٚدۺ ثشخٛسد لب٘٘ٛی ثب رشایٓ ،تٟیٝ
ٌضاسؽ ثشای ٔشارْ لوبیی ،پبیؾ ٚاحذ ٞبی تِٛیذی  ٕٝ٘ٛ٘ ٚثشداسی اص ٔٙبثْ
آالیٙذٕٟٔ ٜتشیٗ فٔبِیت ٞبیی اػت و ٝا٘زبْ ٔی دٙٞذ.
خؼشٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝالذاْ ٞبی ٚاحذ حمٛلی دس د  ٚثخؾ ٕٓذ ٜكٙبیْ آالیٙذ ٜدس ٔحیي ا٘ؼب٘ی  ٚؿىبس غیش ٔزبص ،تلشفبت،
صٔیٗ خٛاس ی ،و ٜٛخٛاسی دس ٔحیي ًجیٔی اػت تلشیح وشدۺ دس ایٗ ساػتب دس ػبَ  ۹۷اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ دس
حٛصٔ ٜحیي ًجیٔی  ۰۷۶فمشٔ ٚ ٜحیي ا٘ؼب٘ی ٛٔ ۷۷۵سد پش٘ٚذ ٜدس دػتٍب ٜلوبیی ٔفتٛح ٕ٘ٛد ٜو ٝدس رشیبٖ سػیذٌی لشاس داسد.
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ٚی افضٚدۺ ایٗ آٔبس دس پٙذ ٔب ٝٞا َٚػبَ  ۷۹۹۸دس ٔحیي ًجیٔی  ۸۹فمشٔ ٚ ٜحیي ا٘ؼب٘ی  ۹۹فمش ٜاػت.
ٚی ٌفتۺ اص دیٍش الذاْ ٞبی ٔٚ ٟٓاحذ حمٛلی إٓبَ ػیبػت ٞبی وّی ِ٘بْ اثالغی اص ػٛی ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی دس حٛصٔ ٜحیي
صیؼت  ٚارشای ٔٛٙیبت ایـبٖ دس ٔٛهٔ ّٛمبثّ ٝثب و ٜٛخٛاسی  ٚصٔیٗ خٛاسی اػت.
خؼشٚی ٌفتۺ دس پٙذ ٔب ٜا َٚػبَ ربسیٛٔ ۷۵ ،سد تلشف ٓذٚا٘ی دس ایٗ صٔیٚ ٝٙرٛد داؿت و ٝثب ٔٔشفی آٟ٘ب ثٔ ٝشارْ لوبیی ثٝ
ٔحىٔٛیت  ٚخّْ یذ ٔٙزش ؿذ .
سئیغ اداس ٜحمٛلی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ٌفتۺ ٕٞچٙیٗ دس حٛصٔٔ ٜبدٖ  ،ؤٕ ٝىٗ ث ٜٛوٛٔ ٝسد ػٛء اػتفبدٚ ٜالْ
ؿٛد ،دس لبِت ًشح دٓٛا دس دیٛاٖ ٓذاِت اداسی دفبٓیبت الصْ ا٘زبْ ؿذ ٜو ٝخٛؿجختب٘ ٝسای كبدس ٜث٘ ٝفْ ػبصٔبٖ حفبُت ٔحیي
صیؼت ثٛد ٜاػت و ٝایٗ ٔٛه ّٛثبٓج ؿذٔٔ ٜبدٖ  ٚرخبیش ایٗ اػتبٖ دس ٔٙبًك چٟبس ٌب٘ ٝتحت ٔذیشیت حفبُت ٔحیي صیؼت
ؿبُٔ ۺ آحبس ًجیٔی ّٔی ،پبسن ٞبی ّٔی ،پٙبٍٞبٞ ٜبی حیبت ٚحؾ ٙٔ ٚبًك حفبُت ؿذ ٜاكفٟبٖ دػت افشاد ػٛد ر٘ ٛیفتٙذ.

لیٌک ایي خبر درyon.ir/YeLRD :
پادکست هصاحبِ فَق از طریك ایي پیًَذ لابل ضٌیذى است

ّ -12وسهاى با ّفتِ دٍلت؛ تطریح هْوتریي الذام ّا ٍ فؼالیت ّای
ادارُ آهَزش ٍ هطارکت ّای هردهی حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى در  5هاِّ ًخست سالجاری

ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب » فیشٚص ٜػٔبدتی سئیغ اداس ٜآٔٛصؽ ٔ ٚـبسوت ٞبی ٔشدٔی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثب تجشیه
ٞفت ٝدِٚت دس ایٗ صٔی ٝٙاُٟبس داؿتۺ ثشٌضاسی وبسٌب ٜتذٚیٗ ثش٘بٔ ُٕٓ ٝػیپب ٌٔٙجك ثش ٔ ۰حٛس استجبًبت ،آٔٛصؽٔ ،ـبسوت ٚ
آٌبٞی افشایی اص ٕٟٔتشیٗ فٔبِیت ٞبیی ثٛد و ٝدس ٔ ۵بٌ ٝٞزؿت ٝتٛػي ایٗ اداس ٜوُ ثشٌضاسؿذ.
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ٚی اُٟبس داؿتۺ أیذ داسیٓ و ٝثشٌضاسی ایٗ وبسٌب ٜثب تٛر ٝث ٝؿشایي حبهش اػتبٖ اكفٟبٖ  ٚتبالة ثیٗ إِّّی ٌبٚخ٘ٛی دس ثٟجٛد
ٚهٔیت تبالة ثیٗ إِّّی ٌبٚخ٘ٛی ٔفیذ ثبؿذ.
ػٔبدتی افضٚدۺ ثش٘بٔ ٝػیپب و ٝثش ٔحٛسٞبی چٟبس ٌب٘ ٝاستجبًبت ،آٔٛصؽ ٔـبسوت  ٚآٌبٞی افشایی اػتٛاس اػت ث ٝایٗ ٔٔٙی اػت وٝ
تٕبٔی ٌشٞ ٜٚبی احشٌزاس دس ایٗ صٔی ٝٙربٔٔٔ ٝحّی  ،دػتٍبٞبی دِٚتی  ،دػتٍبٞ ٜبی غیش دِٚتی دػت ث ٝدػت  ٓٞدٙٞذ  ٚایٗ
ثش٘بٔ ُٕٓ ٝسا تذٚیٗ وٙٙذ تب دس ٔشحّ ٝثٔذ ؛ تلٛیت  ٚارشا ؿٛد.
ٚی تلشیح وشدۺ ثش٘بٔ ٝػیپب دس ساػتبی ثش٘بٔٔ ٝذیشیت صیؼت ثٔٛی حٛص ٜآثخیض صایٙذ ٜسٚد  ٚتبالة ثیٗ إِّّی ٌبٚخ٘ٛی اػت.
ٚی ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؽ صیؼت ٔحیٌی ثشای ٔشثیبٖ پیؾ دثؼتب٘ی تحت پٛؿؾ اداس ٜوُ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٚ
اداس ٜوُ ثٟضیؼتی اػتبٖ اكفٟبٖ سا اص دیٍش الذاْ ٞبی ا٘زبْ ؿذ ٜدس ٔ ۵بٌ ٝٞزؿت ٝثیبٖ وشد  ٚافضٚدۺ ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝاػتبٖ
اكفٟبٖ ،اػتب٘ی پیـش ٚدس وـٛس  ٚػٌح ّٔی اػت ثشٌضاسی ایٗ وبسٌب٘ ٜیض اص فٔبِیت ٞبی ؿبخلی ثٛد و ٝثب ٔـبسوت ٔشثیبٖ ٚ
ٔذیشاٖ پیؾ دثؼتب٘ی تحت پٛؿؾ اداس ٜوُ أٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ  ٚثٟضیؼتی ا٘زبْ ؿذ.
ٚی افضٚدۺ ایٗ وبسٌبً ٜی ػ ٝسٚص ثشای ٘ ۷۲۵فش اص ٔشثیبٖ ٔ ٚذیشاٖ تخت پٛؿؾ اداست وُ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ  ٚثٟضیؼتی اػتبٖ ثب
حوٛس تؼٟیٍّشاٖ ّٔی وِٛٔ ٝفیٗ وتبة وبس ٔ ٚجب٘ی ٔحیي صیؼت دس صٔی ٝٙپیؾ دثؼتب٘ی ثٛد٘ذ؛ ثشٌضاسؿذ.
ػٔبدتی تلشیح وشدۺ لشاس اػت ایٗ آٔٛصؽ ٞب ث ٝكٛست خٛؿ ٝای ثشای  ۸۵۵پیؾ دثؼتب٘ی تحت پٛؿؾ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ۹۵۵ ٚ
پیؾ دثؼتب٘ی تحت پٛؽ ثٟضیؼتی اػتبٖ ٘یض ا٘زبْ ؿٛد.
ٚی ٌفتۺ اص دیٍش فٔبِیت ٞبی دیٍشی و ٝث ٝكٛست ٔـبسوتی ثب تـىُ ٞبی ٔحیي صیؼتی ٌ ٚشٞ ٜٚبی ٔشدٔی ٓاللٕٙذٚ ،سصؿىبساٖ
 ٚوٛٙٞٛسداٖ دٚػتذاس ٔحیي صیؼت  ٚدػتٍبٞ ٜبی دِٚتی ا٘زبْ ؿذ ارشای ًشح "٘ ٝث ٝپالػتیه"اػت و ٝایٗ ًشح  ٓٞدس تبثؼتبٖ
أؼبَ ث ٝكٛست ّٔی وّیذ خٛسدٚ .ی اُٟبس داؿتۺ دس اػتبٖ اكفٟبٖ ػٔی وشدیٓ ثب آٌبٞی سػب٘ی ٕٓٔٛی  ٚثخـی ثتٛا٘یٓ اص
ٕٞىبسی ٕٞ ٚیبسی تٕبٔی ٌشٞ ٜٚبی ٔشدٔی احش ٌزاس دس ایٗ صٔی ٝٙثٟشٔٙذ ؿٛیٓ.
سئیغ اداس ٜآٔٛصؽ ٔ ٚـبسوت ٞبی ٔشدٔی حفبُت ٔحیي صیؼت اػ تبٖ اكفٟبٖ افضٚدۺ اص فٔبِیت ٞبی دیٍشی و ٝدس ٔ ۵ب ٜاخیش
كٛست ٌشفتٕٞ ،ؼ ٛػبصی فٔبِیت ٞبی ؿٟشداسی اكفٟبٖ ثب فٔبِیت ٞبی اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثٛد و ٝوٝ
ثب استجبى ٌشی خٛة ٔذیشوُ اػتبٖ ثب ؿٛسای ؿٟش اكفٟبٖ كٛست ٌشفتٚ .ی ٕٞچٙیٗ تلشیح وشدۺ دس ساػتبی تٔبٔالت ثب ؿٟشداسی
اكفٟبٖ ،اختلبف یىی اص فشٍٙٞؼشای ٞبی تحت پٛؿؾ ٌٔٙم ۷۵ ٝث ٝفٔبِیت ٞبی ٔیحي صیؼتی اػتبٖ ثٛد و ٝثشای اِٚیٗ ثبس
ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد صیؼت ٔحیٌی ث ٝكٛست آصاد  ٚسایٍبٖ ٔی تٛا٘ٙذ اص ایٗ فشٍٙٞؼشا ثشای افضایؾ دا٘ؾ  ٚآٌبٞی سػب٘ی
ٔحیي صیؼتی اػتفبد ٜوٙٙذ.
ٚی پٛیؾ ٔحیي صیؼتی لذسداٖ آة ثبؿیٓ سا اص دیٍش فٔبِیت ٞبی خٛة دس ایٗ صٔی٘ ٝٙبْ ثشد ٌ ٚفتۺ ایٗ پٛیؾ ث ٝاٞتٕبْ ۰
تـىُ ٔحیي صیؼت فٔبَ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ٞبی ٔحیي صیؼتی ا٘زبْ ؿذ ٜاػتٚ .ی افضٚدۺ ایٗ پٛیؾ ٔحّٔ ٝحٛس ثٛد ٚ ٜدس
ؿٟشداسی اكفٟبٖ ٔ ٚحّٞ ٝبی ؿٟشداسی آغبص ث ٝوبس ٕ٘ٛد ٜاػت ٞ ٚذف اص ایٗ ًشح أٛصؽ  ٚاٌبٞی سػب٘ی ٕٓٔٛی ثشای ٌشٞ ٜٚبی
ٔختّف ؿٟشی ٔی ثبؿذ ٚ .ی ٕٞچٙیٗ ث ٝپبیّٛت ؿذٖ اػتبٖ اكفٟبٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ٔحُ ثشٌضاسی ػی  ٚؿـٕیٗ دٚسٔ ٜؼبثمبت ٚسصؽ
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دا٘ؾ آٔٛصی دس ٔمٌْ ٔتٛػٌ ٝیه ثب ؿٔبس دا٘ؾ آٔٛص ٚسصؿىبس؛ دٚػتذاس ٔحیي صیؼت اؿبس ٜوشد  ٚافضٚدۺ دس ایٗ صٔی ۵ ٝٙاػتبٖ
پبیّٛت ثشٌضاسی ایٗ ٔؼبثمبت ثٛد٘ذ و ٝاػتبٖ اكفٟبٖ دس سؿتٞ ٝبی ٚسصؿی ٙٞذثبَ  ٚتٙیغ ٔتٛػٌ ٝیه ثشای دختشاٖ  ٚپؼشاٖ
پبیّٛت ثشٌضاسی ثٛد و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙثب ٕٞىبسی ثب اداس ٜوُ أٛصؽ پشٚؽ ٘یض ویؼٞ ٝبی پبسچ ٝای ثشای ّٔضٔٚبت ٚسصؿی
ٚسصؿىبساٖ تٛػي اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ اٞذا ؿذ.
ٚی ربیٍضیٙی ثٌشی ٞبی فّضی ث ٝربی پالػتیىی ثشای آة ٘ٛؿیذ٘ی ٚسصؿىبساٖ ٕٞ ٚىبسی آٔٛسصؽ  ٚپشٚسؽ دسوبٞؾ ثٌشی
ٞبی آة ٔٔذ٘ی دس ایٗ ٔؼبثمبت ،اٞذای ٚیّچش ث ٝدا٘ؾ أٛص تٛا٘خٛاٚ ٜسصؿىبس تٛػي یىی اص ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد صیؼت ٔحیٌی
اػتبٖ ٘ ،لت پالوبسدٞبی پبسچٞ ٝبی تزضی ٝپزیش ثشای اِٚیٗ ثبس دس ٔحُ اػتمشاس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚسصؿىبس سا اص دیٍش فٔبِیت ٞبی
ا٘زبْ ؿذ ٜدس ایٗ ٔؼبثمبت ٚسصؿی ٓٛٙاٖ وشد .ػٔبدتی ٕٞچٙیٗ ارشای وبسٌبٞبی آٔٛصؿی فشا خٛس ٘یبص ٔخبًجبٖ ثشای ٘یشٚی
اِ٘ٙبٔی  ٚالیّٓ ؿٙبػی ثشای ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد حٛص ٜرٛا٘بٖ سا اصدیٍش فٔبِیت ٞب ٘بْ ثشد.
سئیغ اداس ٜأٛصؽ ٔ ٚـبسوت ٞبی ٔشدٔی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ٕٞب ًٙٞػبصی ٕٞ ٚؼ ٛػبصی فٔبِیت ٞبی
فشٍٙٞی ٔحیي صیؼتی ٔذیشاٖ ثٟذاؿت ایٕٙی ٔ ٚحیي صیؼت دس ثخؾ تِٛیذی  ٚؿشوت ٞبی كٔٙتی ،وبسخب٘زبت ٚ ٚاحذٞبی
ثضسي  ٚوٛچه كٔٙتی سا ثب تٛر ٝث ٝتلٕیٓ ٔذیشوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اص دیٍش فٔبِیت ٞبی ایٗ اداسٛٙٓ ٜاٖ وشد ٚ
افضٚدۺ دس ایٗ ساػتب لشاس اػت فٔبِیت ٞبی آٔٛصؿی ثب ٞذایت  ٚساٞجشی ٔحیي صیؼت اػتبٖ پیؾ ثشٚد.
لیٌک ایي خبر درyon.ir/uQ33f :
پادکست هصاحبِ فَق از طریك ایي پیًَذ لابل ضٌیذى است

 -13تطریح هْوتریي الذام ّا ٍ فؼالیت ّای ادارُ پژٍّص ٍ فٌاٍری
حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى در  5هاِّ ًخست سال 98

ٕٞضٔبٖ ثب ٞفت ٝدِٚتۺ تـشیح ٕٟٔتشیٗ الذاْ ٞب  ٚفٔبِیت ٞبی اداس ٜپظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ۵
ٔب ٝٞا َٚػبَ  ۹۸ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» ّٕٓىشد اداس ٜپظٞٚؾ  ٚفٙبٚسی حفبُت ٔحیي صیؼت
اػتبٖ اكفٟبٖ دس پٙذ ٔب ٜا َٚػبَ  ۹۸تـشیح ؿذ.
اِفۺ ثشٌضاسی یه رّؼ ٝؿٛسای پظٞٚـی دس ٔشدادٔب ٚ ٜاسائ ٝػٌ ٝضاسؽ پبیب٘ی ًشح ٞبیۺ
 -۷اسائٌ ٝضاسؽ پبیب٘ی ًشح "ؿٙبػبیی ٔٙبثْ آالیٙذ ٜدؿت وٞٛپبی ٝػٍضی ٌ ٚبٚخ٘ٛی"
تٛػي دا٘ـٍب ٜؿیشاص  ٚثشسػی تٛػي ؿٛسای پظٞٚـی ٘ ٚبُش ًشح آلبی دوتش ػشاری اص
دا٘ـٍب ٜكٔٙتی اكفٟبٖ
 -۲اسائٌ ٝضاسؽ پبیب٘ی ًشح "پبیؾ ٔبٛٞاسٞبی تغییشات وبسثشی  ٚپٛؿؾ اساهی ٔٙبًك
اًشاف تبالة ثیٗ إِّّی ٌبٚخ٘ٛی دس ثبص ٜصٔب٘ی  ۹۷ػبِ ٚ ٝتبحیش آٖ ثش ٌؼتشؽ ٌشد  ٚغجبس  ٚاسائ ٝساٞىبسٞبی ثٟیٔ ٝٙذیشیتی"
تٛػٌذا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ٘زف آثبد  ٚثشسػی تٛػي آوبی ؿٛسای پظٞٚـی ٘ ٚبُش ًشح آلبی دوتش ٔٙٔٛی اصدا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ
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 -۹اسائٌ ٝضاسؽ پبیب٘ی ًشح "ثشسػی  ٚثشآٚسد ػ ٟٓآٚسد رشیبٟ٘بی صیشحٛه ٝدس ٔحذٚد ٜتبالة ثیٗ إِّّیٍبٚخ٘ٛی ) ث ٝاػتخٙبی
صایٙذ ٜسٚد(" تٛػي ٔشوض تحمیمبت  ٚآٔٛصؽ وـبٚسصی ٙٔ ٚبثْ ًجیٔی اػتبٖ اكفٟبٖ ٘ ٚبُش ًشح آلبی دوتش ٓبثذی اص دا٘ـٍبٜ
كٔٙتی اكفٟبٖ
ةۺ ًشحٟبی خبتٕ ٝیبفت ٝدس یه ٔب ٝٞا َٚػبَ ۹۸
 -۷خبتًٕ ٝشح "ؿٙبػبیی ف ٖٛخض٘ذٌبٖ ٔحذٚد ٜتبالة ثیٙبِّّٕی ٌبٚخ٘ٛی اػتبٖ اكفٟبٖ " ٔزشی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ٘ ٚبُش پشٚطٜ
آلبی دوتش اؿشفضاد ٜاص دا٘ـٍب ٜؿٟشوشد
 -۲خبتًٕ ٝشح "ثشسػی  ٚثشآٚسد ػ ٟٓآٚسد رشیبٟ٘بی صیشحٛه ٝدس ٔحذٚد ٜتبالة ثیٗ إِّّی ٌبٚخ٘ٛی (ث ٝاػتخٙبی صایٙذ ٜسٚد)
ٔزشی ٔشوض تحمیمبت  ٚآٔٛصؽ وـبٚسصی ٙٔ ٚبثْ ًجیٔی اػتبٖ اكفٟبٖ ٘ ٚبُش آلبی دوتش ٓبثذی اص دا٘ـٍب ٜكٔٙتی اكفٟبٖ
 -۹خبتًٕ" ٝشح ثشآٚسد ٘یبص آثی تبالة ؿٛس ٌّپبیٍبٖ " ٔزشی دا٘ـٍب ٜص٘زبٖ ٘ ٚبُش ٔٛػؼ ٝپظٞٚـی ساٞجشد دا٘ؾ پٛیب
دۺ لشاسدادٞبی ٔٔٙمذ ؿذ ٜدس یه ٔب ٝٞا َٚػبَ ۹۸
 -۷ا٘ٔمبد لشاسداد "خشیذ تزٟیضات دٚسثیٗ ٞبی ِ٘بستی پبیؾ آ٘الیٗ  ٚػبیش تزٟیضات ا٘تمبَ تلبٚیش پبسن ّٔی وال ٜلبهی ث ٝاداسٜ
وُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ" ثب ؿشوت تبٚفیذاس پتشٚپبسع
 -۲ا٘ٔمبد لشاسداد تىٕیّی"ًشح ربْٔ وبٞؾ آِٛدٌی ٛٞا  ٚاستمبی ویفیت ٛٞای ؿٟش اكفٟبٖ" ثب دا٘ـٍب ٜرٙذی ؿبپٛس اٛٞاص
دۺ پیٍیشی ًشحٟبی لجّی پیٍیشی ً ۷۷شح ٔلٛة ػبَ  ۹۶پیٍیشی ً ۷شح ٔلٛة ػبَ  ۹۷پیٍیشی چٙذ ًشح ٔلٛة ػبَ  ۹۷اص
رّٕٝۺ
 -۷دػتٛسإُِٔ تٔییٗ خؼبست صیؼت ٔحیٌی ٘بؿی اص حٛادث ؿیٕیبیی  ٚیب تخّیٛٔ ٝاد ؿیٕیبیی خٌش٘بن دس خبن ٔزشیۺ
دا٘ـٍب ٜكٔٙتی اكفٟبٖ
 -۲چٍٍ٘ٛی ثشآٚسد اسصؿٟبی التلبدی صیؼت ٔحیٌی آثٟبی ػٌحی  ٚسٚدخب٘ٞ ٝب ٞ ٚضیٞ ٝٙبی ٘بؿی اص آِٛدٌی آٟ٘ب دس فشایٙذ
تٛػٔٔ ٚ ٝحبػج ٝآٖ دس حؼبثبٖ ّٔی ،تِٙیٓ دػتٛسإُِٔ ٞبی ٔحبػج ٝاسصؿٟب ٞ ٚضیٞ ٝٙبی آِٛدٌی آثٟبی ػٌحی  ٚسٚدخب٘ٞ ٝب،
ٔزشیۺ دا٘ـٍب ٜكٔٙتی اكفٟبٖ
ٜۺ ًشحٟبی ٔلٛة ؿذ ٜدس وبسٌش ٜٚآٔٛصؽ ،پظٞٚؾ ،فٙبٚسی ٛ٘ ٚآٚسی اػتبٖ اكفٟبٖ دس اػتب٘ذاسی اكفٟبٖ رٟت ثبسٌزاسی دس
ػبٔب٘ ٝػٕبت
ً -۷شح ربْٔ ٔذیشیت پؼٕب٘ذٞبی كٔٙتی ٚ ٚیظ ٜاػتبٖ اكفٟبٖ
ً -۲شح ربْٔ ٔذیشیت پؼٕب٘ذٞبی ؿٟشی  ٚسٚػتبیی اػتبٖ اكفٟبٖ پشٚطٞ ٜبی فٙبٚسی اػتبٖ ثشسػی خلٛكیبت سٚغٗ ایضٚوبت
رٟت ربیٍضیٙی سٚغٗ ۷Z
ثشسػی خلٛكیبت دٔ ٚبد ٜرذیذ پتبػیٓ اػتبت  ٚوّؼیٓ ٔٙیضیٓ اػتبت رٟت ربیٍضیٙی ث ٝربی ٕ٘ه ثشای یخضدایی ربدٞ ٜب
لیٌک ایي خبر در :تطریح هْوتریي الذام ّا ٍ فؼالیت ّای ادارُ پژٍّص ٍ فٌاٍری ...
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ّ -14وسهاى با ّفتِ دٍلت؛ تطریح هْوتریي الذام ّا ٍ فؼالیت ّای ادارُ اهَر اداری
حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى در  5هاِّ ًخست سال 98

ثٌ ٝضاسؽ«پبسٔب» احٕذّٓی ٓبثذیٙی سئیغ اداس ٜأٛس اداسی حفبُت ٔحیي صیؼت
اػتبٖ اكفٟبٖ ثب تجشیه ٞفت ٝدِٚت دس ایٗ ثبس ٜاُٟبس داؿتۺ كذٚس احىبْ وبسٌضیٙی
تٕبٔی وبسوٙبٖ ،تجذیُ ٚهٔیت ٘ ۰فش اص ٘یشٚی ٞبی لشاسدادی ث ٝپیٕب٘ی ،كذٚس احىبْ
وبسٌضیٙی (استمبء ،ستجً ،ٝجمٔ ،ٝذسن تحلیّی) ٘ ۹۵فش اص ٕٞىبساٖ ثب تٛر ٝث ٝتفٛین
اختیبس اص ػبصٔبٖ ،ثشلشاسی ثیٕٕٓ ٝش ؿبغّیٗ  ٚثبص٘ـؼتٍبٖ ،پیبد ٜػبصی یىپبسچٝ
ثش٘بٔ ٝحوٛس  ٚغیبة ث ٝكٛست اِىتش٘ٚیىی دس ػٌح اػتبٖ ،ثشٚصسػب٘ی ػبٔب٘ ٝػبختبس
 ٚوبسٌضیٙی دس ػبٔب٘ ٝوبسٔٙذ ایشاٖ ،آٔٛصؽ ػیؼتٓ اتٔٛبػی ٖٛاداسی دس ػشاػش
اػتبٖ اص ٕٟٔتشیٗ فٔبِیت ٞب  ٚالذاْ ٞبی ػبَ ٌزؿت ٝاػت.
ٚی  ،كذٚس احىبْ وبسٌضیٙی (استمبء ،ستجً ،ٝجمٔ ،ٝذسن تحلیّی) ٘ ۰فش اص ٕٞىبساٖ ثب تٛر ٝث ٝتفٛین اختیبس اص ػبصٔبٖ ،تجذیُ
ٚهٔیت ٘ ۹فش اص ٘یشٞٚبی لشاسدادی ث ٝپیٕب٘ی ،پیٍیشی اػتخذاْ ٘ ۰یشٚی رذیذ ،ثشلشاسی ثیٕٕٓ ٝش ؿبغّیٗ  ٚثبص٘ـؼتٍبٖ٘ ،لت
دػتٍب ٜحوٛس ٚغیبة ( اٍ٘ـت صٖ ) دس  ۰اداسٔ ٜؼتمش دس ؿٟشػتبٖ ٞبی اػتبٖ ،پیٍیشی  ٚا٘ٔمبد لشاسداد ٔشثٛى ث ٝثیٕٔ ٝىُٕ
دسٔبٖ ،حٛادث ٔؼئِٛیت ٔ ٚحیي ثب٘بٖ  ٚپیٍیشی  ٚا٘ٔمبد لشاس داد ثب ثیٕٔ ٝىُٕ دسٔبٖ وبسوٙبٖ ٓبدی سا اص ٕٟٔتشیٗ الذاْ ٞب
ٚفٔبِیت ٞبی ٔ ۵ب٘ ٜخؼت ػبَ ٛٙٓ ۹۸اٖ وشد.
لیٌک ایي خبر در :تطریح هْوتریي الذام ّا ٍ فؼالیت ّای ادارُ اهَر اداری ...

ّ -15وسهاى با ّفتِ دٍلت ،تطریح هْوتریي الذام ّا ٍ فؼالیت ّای
ادارُ رٍابط ػوَهی حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى در  5هاُ ًخست سال 98

ػشفلُ الذاْ ٞب  ٚفٔبِیت ٞبی اداس ٜسٚاثي ٕٓٔٛی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ دس ٔ ۵ب٘ ٜخؼت ػبَ  ۹۸آالْ
ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ «پبسٔب» ػیذ ٔلٌفی لبدسیبٖ سئیغ اداس ٜسٚاثي ٕٓٔٛی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثب تجشیه ٞفتٝ
دِٚت دس ایٗ ثبس ٜاُٟبس داؿتۺ سٚاثي ٕٓٔٛی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ  ٓٞثٛٙٓ ٝاٖ یه اداس ٜػتبدی ٔؼتمُ
اص ػبیش ثخؾ ٞبی ایٗ دػتٍب ٜصیش ِ٘ش ٔذیشوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ُٚیف ٝتِٙیٓ  ٚارشای ثش٘بٔٞ ٝبی
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استجبًی دس ٚ ٖٚثش ٖٚػبصٔب٘ی سا داسد  ٚایٗ ثش٘بٔٞ ٝب دس ساػتبی إٓبَ ػیبػت ٞبی اًالّ سػب٘ی آالْ ؿذ ٜاص ػٛی
ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی تجّیغبت دِٚت ٕٞ ٚچٙیٗ ػیبػت ٞبی ػبصٔبٖ حفبُت ٔحیي صیؼت ث ٝا٘وٕبْ ثش٘بٔٞ ٝب  ٚدػتٛس
إُِٔ ٞبیی اػت و ٝدس وبسٌش ٜٚساٞجشی تٛػٔٔ ٝذیشیت ث ٝسیبػت ٔذیشوُ  ٚثب حوٛس ػبیش ٔذیشاٖ ػتبدی ث ٝتلٛیت
ٔی سػذ.
ٚی ٌفتۺ خٛؿجختب٘ ٝثب اػتمشاس دثیشخب٘ ٝایٗ وبسٌش ٜٚدس سٚاثي ٕٓٔٛی ایٗ اداسٓ ٜال ٜٚثش ایٙى ٝدس تلٕیٓ ػبصی ٞب ٘مؾ
فٔبَ داسد دس رشیبٖ تٕبٔی ثش٘بٔٞ ٝب  ٚتلٕیٕبت اداس ٜوُ حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ لشاس ٔی ٌیشد .لبدسیبٖ اُٟبس
داؿتۺ دس ٔحٛس اًالّ سػب٘ی  ٚاستجبًبت سػب٘ ٝای حذٚد  ۷۰الذاْ  ٚفٔبِیت دس سٚاثي ٕٓٔٛی ا٘زبْ ٔی ؿٛد وٝ
ٕٟٔتشیٗ آٟ٘ب تِٛیذ  ٚا٘تـبس اخجبس صیؼت ٔحیٌی  ،پبیؾ خشٚری سػب٘ٞ ٝب اص ٍ٘بٔ ٜحیي صیؼت ،پبػخٍٛیی ث ٝخجشٍ٘بساٖ
 ٚتِٙیٓ ٔلبحجٔ ٝذیشاٖ ثب سػب٘ٞ ٝب اػتٚ .ی افضٚدۺ دس ایٗ ٔحٛس وبسی حذٚد  ۵تب  ۷خجش دس سٚص تِٛیذ  ٚاص ًشیك ؿجىٝ
ٞبی ارتٕبٓی  ٚپبیٍب ٜاًالّ سػب٘ی ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ثب ٘بْ اختلبسی «پبسٔب» ٔٙتـش ٔی ؿٛد.
سئیغ اداس ٜسٚاثي ٕٓٔٛی حفبُت ٔحیي صیؼت اػتبٖ اكفٟبٖ ٌفتۺ دس ٔحٛس ثش٘بٔ ٝسیضی  ،افىبس ػٙزی  ٚا٘تـبسات
اِىتش٘ٚیىی  ٚأٛس وتبثخب٘ ٝای  ٓٞاص ًشیك ػبٔب٘ٞ ٝبی تحت ٚة ٔٛرٛد الذاْ ٞبی دس ٚ ٖٚثش ٖٚػبصٔب٘ی سا ثب وٕه ٔٛحش
ػبیش ٕٞىبساٖ دس ثخؾ ٞبی خجش ػبص اداس ٜوُ ا٘زبْ ٔی دٞیٓ.
ٚی ٌفتۺ دس ٔحٛس دیٍش وبسی ٔب ثب ٓٛٙاٖ تِٛیذات ػٕٔی  ،ثلشی ؿبُٔ ا٘ٛاّ ٔحلٛالت فشٍٙٞی ؿبُٔۺ ایٙفٌٛشافی،
ٔٛؿٗ ٌشافی ،تیضس ٔ ٚؼتٙذ ٞبی ٌضاسؿی ثب ٕٞىبسی كذا ٚػیٕب ٔ ٚشاوض تخللی ایٗ سؿتٞ ٝب ٚأىب٘بت ٔٛرٛد سٚاثي
ٕٓٔٛی ،تِٛیذ ٔی وٙیٓ و ٝاص ًشیك فوبی ػبیجشی ثٓ ٝاللٙٔ ٝذاٖ ا٘تمبَ دادٔ ٜی ؿٛد  ٚخٛؿجختب٘ ٝثب تٛر ٝثٚ ٝسٚد
ٔؼئٛال٘ ٝثخؾ خلٛكی دس ایٗ صٔی ٝٙتِٛیذات ػٕٔی  ٚثلشی ٔب ثِ ٝحبٍ وٕی  ٚویفی لبثُ ٔمبیؼ ٝثب ٌزؿت٘ ٝیؼت.
لبدسیبٖ اُٟبس داؿتۺ ثشٌضای ٔشاػٕبت ٔختّف  ٚآییٗ ٞبی ّٔی  ،صیؼت ٔحیٌی ،دیٙی ٘یض اص رُّٕٚ ٝبیف ٔح ِٝٛسٚاثي
ٕٓٔٛی ٞبی ٔحیي صیؼت دس ػشاػش وـٛس اػت و ٝثب ٞذایت  ٚحٕبیت ٔذیشوُ ٕٞ ٚىبسی ػبیش ٔذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ
ٔشتجي  ٚثخؾ ٞبی پـتیجب٘یٔ،بٞب٘ ٝحذٚد  ۲تب ٙٔ ۵بػجت سا پٛؿؾ ٔی دٞیٓ.
رئیس ادارُ رٍاتط ػوَهی حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى گفت :اهکاى پاسخگَیی هستقین تِ فَریت
ّای هحیط زیستی استاى تا اػالم ضوارُ تلفي ّوراُ ایٌجاًة کِ در تخص "تواس تا ها" در سایت ادارُ کل
حفاظت هحیط زیست استاى اصفْاى درج ضذُ است ٍ در ساػات هختلف اداری ٍ غیر اداری حتی رٍزّای
تؼطیل در اختیار هخاطثیي ایي ادارُ کل قرار دارد از هَاردی است کِ تِ دلیل قاتل دسترس تَدى ٍ پیگیری
سریغ هَضَػات هطرح ضذُ در زهیٌِ ّای هحیط زیست اًساًی ،هحیط زیست طثیؼی ٍ هثاحث فرٌّگی
اجتواػی هرتثط تَسط هراجؼیي ،هَجثات رضایت خاطر ضْرًٍذاى ٍ ػالقوٌذاى تِ هحیط زیست را فراّن
کردُ است.
لیٌک ایي خبر درyon.ir/dp1TQ :
پادکست هصاحبِ فَق از طریك ایي پیًَذ لابل ضٌیذى است
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