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سخن مدیرکل

ایرج حشمتی

بخش نخست :سیاستگذاری و برنامه ریزی

مدیریت زیست محیطی کالن و فرابخشی اصفهان در شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موجود به عنوان استانی که
قطب دوم صنعت کشور به شمار می آید و بخش عمده ای از نیازهای مختلف صنعتی ایران را تأمین می کند امری بسیار
ممتنع و پیچیده است .لیکن چنانچه زیرساخت های فرهنگی اجتماعی این حوزه در استان فراهم آید ،مدیریت محیط زیست
اصفهان از موقعیت متفاوتی برخوردار خواهد شد.
برای دستیابی به این مطلوب  ،خانواده محیط زیست استان اصفهان ،طی شش ماه گذشته همواره بر این موضوع تأکید
نموده است که الزمه احیای محیط زیست اصفهان ،قلب تپنده ایران ،ایجاد و ترویج مسئولیت اجتماعی در این زمینه بین همه
افراد و اقشار جامعه بویژه مجموعه فعاالن اقتصادی و سیاسی استان خواهد بود.
درمسئولیت اجتماعی زیست محیطی ،صاحبان کسب و کار و مدیران شرکت ها ،بخش بزرگی از تمرکز خود را بر روی یکی
از جنبه های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می گذارند مثال برای ساخت اجزای یک کاال از مواد تجزیه پذیر در طبیعت
استفاده می کنند و یا در تولید یک محصول ،گازهای مخرب الیه ازن را به کار نمی گیرند.
در نگاه نوین مدیریت کسب و کار ،سازمانها دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول نیستند بلکه از آن ها انتظار
می رود که خواستههای به حق دیگر ذینفعان را نیز مد نظر قرار دهند.پایبندی به مسئولیت اجتماعی در زمینه
محیط زیست از سوی هر یک از افراد و نهادهای جامعه ،ما را به محیط زیست مطلوب و سالم که زیربنای هرگونه پیشرفت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است نزدیک تر می کند.
درصورت عمومیت یافتن حس مسئولیت اجتماعی برای محیط زیست می توان امیدوار بود که دولت دوازدهم بر اساس
وظایف قانونی و مأموریت های محوله و برنامه های زیست محیطی اعالم شده خود ،از طریق جلب مشارکت مردمی و
فرابخش محیط زیست همچون دیگر نقاطی از جهان که تجربه شرایط زیست محیطی نامناسب را پشت سر گذارده اند ،شاهد
بهبود وضعیت موجود و رسیدن به پایداری در حوزه محیط زیستدر کشور و استان اصفهان باشیم.
آنچه در نشریه پیش رو می آید  ،در بردارنده گزارش های فشرده ای از اهم تالش های انجام یافته مجموعه خانواده محیط
زیست استان اصفهان طی نیمه اول سال جاری بوده است که با توجه به لزوم آگاهی رسانی شفاف و همسو با محیط زیست با
استفاده از فضای مجازی و در قالب نشریه الکترونیک به عالقه مندان به محیط زیست و مراجعان ارجمند پایگاه اطالع رسانی
اینترنتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تقدیم شده است.
برنامه های زیست محیطی دولت دوازدهم
www.isfahan-doe.ir
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تعیین و اعالم اولویت های راهبردی خانواده محیط زیست اصفهان در آغاز سال 8931

اعالم اولویت های راهبردی خانواده محیط زیست اصفهان در سال 13۳۱
در اجرای برنامه های زیست محیطی دولت درحوزه محیط زیست ،راهبردهای اولویت دار
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در سال  13۳۱همزمان با دیدار نوروزی
مدیریت و کارکنان این اداره کل از سوی محیطبانان این استان به شرح ذیل اعالم شد:
 تالش موثر در راستای عملیاتی ساختن شعار «رونق تولید» به عنوان سرفصل برنامهایاداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با رعایت اولویت استقرار واحدهای تولیدی
کم آب بر و صنایع غیر آالینده همسو با محیط زیست
 افزایش همراهی ،وفاق و همدلی صمیمانه درون سازمانی خانواده محیط زیست« محیط بانان استان اصفهان» در مسیر انجام وظایف متعدد ومتنوع اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و سیاست های زیست محیطی نظام ابالغی از سوی مقام
معظم رهبری
 بهره گیری حداکثری از مجموعه ظرفیت فرابخش محیط زیست و توان علمی ،فنی ،فرهنگی ،اجرایی ،رسانه ای و مردمی استان اصفهان ازطریق جلب مشارکت موثر بین بخشی و مردمی
 برانگیختن حس مسئولیت اجتماعی همگانی و روشنگری در زمینه رسالت های فرانسلی ،فرابخشی و جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست اختصا ص روزهای سه شنبه هر هفته به مالقات مردمی و پاسخگویی مستقیم مجموعه مدیران به مراجعان در سطح اداره کل و اداراتحفاظت محیط زیست مستقر در شهرستان های استان اصفهان
 ارتقای شاخصهای سالمت محیط زیست استان از طریق : -1محوریت بخشی به آموزش همگانی با تاکید بر آموزش درون سازمانی
 -۲احیای نظام پیشنهادها و انتقادها در جلسات فصلی درون سازمانی
 -3شناسایی ،معرفی و حمایت از ایده های زیست محیطی متخصصین و دوستداران محیط زیست برای بهبود وضعیت محیط زیستی استان.

لطفاً کلیک فرمایید

نشانی اینترنتی مستند :اعالم اولویت های راهبردی خانواده محیط زیست اصفهان در سال ۸۹۳۱
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فعال سازی جلسات کارگروه راهبری توسعه مدیریت و تشکیل شورای ادار ی
خوشبختانه با فعال سازی جلسات کارگروه راهبری توسعه ،این اداره کل موفق
شده است در نیمه اول سال جاری طی تشکیل  ۱جلسه ،مسائل مهم و قابل
طرح در این کارگروه را بر اساس«آئین نامه اجرایی شوراهای راهبری مدیریت
دستگاه های اجرایی و استان ها و تفویض برخی اختیارات سازمان اداری و
استخدامی کشور به آنها» موضوع بخشنامه شماره  ۳411۳۱مورخ 13۳5/11/1۱
سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق اعمال مدیریت مشورت محور و
مشارکتی حل و فصل نماید.

لطفاً کلیک فرمایید

اعضای این کارگروه که به ریاست مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان و دبیری رئیس اداره روابط عمومی
این دستگاه تشکیل می شود عبارتند از:
معاونین :توسعه مدیریت و منابع ،فنی و نظارت و پایش،
فرماندهی یگان حفاظت ،و رؤسای ادارات ستادی :مدیریت
عملکرد ،امور اداری ،امور حقوقی ،پژوهش و فناوری،
حراست ،امور مالی ،آموزش و مشارکتهای مردمی و
برنامهریزی و منابع

فایل الکترونیک مستند مربوطه :تصویب نامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی

بخش دوم :حفاظت و پایش محیط زیست انسان ساخت
نخست :سیاستگذاری و برنامه ریزی
بازنگری شیوه کار و تسریع در تشکیل جلسات بررسی گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی
ارزیابی یک روش و یک ابزار مدیریت زیست محیطی است که برای شناخت اثرات احتمالی
پروژه های بزرگ مقیاس در کشور به کار می رود .ارزیابی نتایج احتمالی و پیامدهای اجرای یک
پروژه را بر عناصر محیط زیست پیش بینی می کند و برای اطمینان یافتن از اجزای مناسب و
صحیح یک پروژه به کار می آید و در پی یافتن راه های کاهش اثرات سوء بر محیط زیست است.
ارزیابی؛ پژوهش ،مطالعه ،شناسایی و پیشبینی اثرات پروژه ها در محیط های بیوژئوفیزیکی،
بهداشت و رفاه اجتماعی بوده و به شرح و ارتباط اطالعات درباره اثرات میپردازد و تکنیک مهمی
ا ست که برای اطمینان یافتن از اینکه اثرات احتمالی پروژه های توسعه در محیط زیست کامالً
مورد شناسایی و محاسبه قرار گرفتهاند به کار میرود .بنابراین نیاز به ارزیابی در پروژه های بزرگ
مقیاس بسیار محسوس است چرا که یکی از راه های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به شمار می آید و می تواند به عنوان یک ابزار
برنامه ریزی در دسترس برنامه ریزان ،مدیران و تصمیم گیران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اجرای
پروژههای عمرانی و توسعه ،پدیدار میشوند را شناسایی نموده و گزینههای منطقی جهت حل آنها انتخاب کنند .خوشبختانه در اداره کل حفاظت
محیط زیست استان اصفهان جلسات کمیته بررسی گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی به صورت کامالً فعال و با حضور مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان طی نیمه اول سال جاری تشکیل گردید که در این مدت ،در  ۱جلسه  15پروژه عمرانی در این کمیته تخصصی مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفته است.
فایل الکترونیک مستند مربوطه :مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی
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برگزاری نشست های تخصصی ادواری با مدیران واحدهای ایمنی ،بهداشت و محیط زیست صنایع بزرگ و متوسط استان

همزمان با هفته محیط زیست؛ در نشست مشترک زیست محیطی با مدیران
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست واحدهای صنعتی استان اصفهان « ایجاد حس
مسئولیت اجتماعی » به عنوان راهبرد کالن مطرح شد.

همزمان با هفته محیط زیست در نشست مشترک مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان اصفهان با مدیران مدیران بهداشت ،ایمنی و محیط زیست واحدهای صنعتی
استان اصفهان « ایجاد حس مسئولیت اجتماعی » به عنوان راهبرد کالن برای
برون رفت از معضالت زیست محیطی استان مطرح شد.
دکتر ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این نشست با تبریک هفته محیط زیست انتظارات مدیریت زیست
محیطی استان از نمایندگان محیط زیست واحدهای تولیدی استان اعالم و اظهار داشت :همه ما قبل از ورود به محل کار ،شهروندیم ،یک پدر،
همسر ،فرزند و این نقش هرگز تمام شدنی نیست.
وی با بیان اینکه در حالیکه می توانیم شغل مان را عوض کنیم ،بازنشسته شویم ،با محل کارمان خداحافظی کنیم تاکید کرد :نقش شهروندی
تا آخرین لحظه زندگی بازنشستگی ندارد به همین خاطر در هر مسئولیتی باید فراموش نکنیم که در قبال جامعه  ،شهر و خانواده مان مسئول
هستیم.
وی با بیان اینکه نقش مدیران بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSEدر واحدهای تولیدی حفاظت و مراقبت است اظهار داشت :قرار است
شما به جای همه ما که در یک شرکت کار می کنید با دقت بیشتری ببینید ،بشنوید ،حس کنید و قبل از رخ دادن حادثه هشدار دهید.
وی گفت :جمله «عالج واقعه قبل از وقوع» در ادبیات پیش از شکل گیری  HSEنشان می دهد که ما در فرهنگ مان هم این امر را
داشته ایم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت :در واقع مدیر  HSEموفق کسی است که قبل از رخ دادن فاجعه مانع آن شود ،به همین
خاطر بر این باور هستیم که مدیران  HSEاز باهوش ترین مدیران هر مجموعه ای هستند و با این بهره هوشی قطعاً می دانند چه خطراتی
کشور را تهدید می کند .
دکتر حشمتی با بیان اینکه بدون محیط زیست یعنی جایی که در آن زیست می کنیم عمالً شرکت و کارخانه ای وجود ندارد گفت :به همین
دلیل یک کارشنا س محیط زیست در هر مسئولیتی که باشد هر روز با شهروندانی روبرو است که به مسائل زیست محیطی از منظر سالمت نگاه
می کنند و نگران تغذیه شان ،هوایی که تنفس می کنند ،آلوده نبودن آبی که می آشامند و خاکی که بچه هایشان لمس می کنند هستند.
وی تصریح کرد :مطمئناً شما هم و قتی از کارتان فارغ می شوید به این مسائل فکر می کنید .پس این یک دغدغه همگانی است و باید مراقب
باشیم که یک وقت جای اولویت های اصلی را اشتباه نگیریم .
در پایان این نشست مدیران  HSEبه ارائه دیدگاه ها و پشنهادهای خود پرداختند و مقرر شد به منظور بهره مندی بیشتر ،انتقال دانش و
تجربیات واحدهای  HSEصنایع ،جلسات مشترک عمومی و تخصصی به صورت گردشی برگزار شود.
برای دسترسی به تصاویر نشست های مشترک زیست محیطی با مدیران بهداشت ،ایمنی و محیط زیست واحدهای صنعتی استان
به بخش گزارش های تصویری پایگاه اینترنتی اداره کل مراجعه فرمایید
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مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست :این سازمان در قالب طرح "مپسا" برای رفع آالیندگی به صنایع کمک می کند
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت :رویکرد سازمان
حفاظت محیط زیست در برابر صنایع آالینده برخورد قضایی و چکشی نیست .این
سازمان در قالب طرح "مپسا" برای رفع آالیندگی به صنایع کمک می کند.
علی مریدی در حاشیه دومین نشست مدیران و کارشناسان  HSEواحدهای
تولیدی استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا به جزئیات طرح مدیریت و
پایش سیستمی آالینده ها (مپسا) اشاره و اظهار کرد :طرح مپسا به ابتکار سازمان
حفاظت محیط زیست در حوزه معاونت انسانی این سازمان تدوین شده تا پایش آلودگی در واحدهای صنعتی ،معدنی و خدماتی به صورت
سیستمی پیگیری شود.
وی با اشاره به اهداف طرح مپسا افزود :براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده ،صنایعی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست آالینده
تشخیص داده و در لیست صنایع آالینده ثبت شوند ،موظف هستند که یک درصد ا ز فروش را در قالب مالیات بر ارز افزوده به سازمان امور
مالیاتی ارائه کنند که به حساب خزانه اداری دولت واریز شده و در نهایت در استانهایی که این صنایع وجود دارند ،هزینه میشود.
مریدی با بیان اینکه هدف سازمان حفاظت محیط زیست کاهش صنایع آالینده و تبدیل آنها به صنایع سبز است ،ادامه داد :این مهم در قالب
طرح مپسا مطرح میشود و در حقیقت صنایع مسائل و مشکالتشان را به معاونت علمی و فناوری و دانشگاههای معتبر کشور ابراز میکنند ،در
صورت لزوم سازمان حفاظت محیط زیست نیز به این صنایع برای انتخاب مجموعه علمی و توانمند مشاوره میدهد.
مپسا صنایع آالینده را به صنایع سبز تبدیل میکند

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت :بر این اساس واحد علمی و فناوری یک برنامه مدیریت زیست محیطی و اجرایی
به نام(  )EMPبرای واحد آالینده صنعتی تهیه میکند که پس از بررسی در کمیته فنی سازمان حفاظت محیط زیست ،دوره تنفس واحد
صنعتی آغاز میشود به این صورت ،هزینه ای که این واحد تا پیش از این به عنوان مالیات پرداخت میکرد برای اجرای برنامه ( )EMPهزینه
میکند و به مرور صنایع آالینده به صنایع سبز تبدیل میشوند.
شفافسازی در خصوص اطالعات زیست محیطی وجود ندارد

وی در ادامه با بیان اینکه در خصوص اطالعات زیست محیطی در حوزه پایش ،شفافیت وجود ندارد به راه اندازی سامانه "پایش و مدیریت
زیست محیطی آالیندها" اشاره کرد و افزود :صنایع با خوداظهاری در قالب این سامانه قرار میگیرند که بر اساس آن اطالعات آنها در سیستم
ثبت میشود.
مریدی گفت :راه اندازی این سامانه به سازمان حفاظت محیط زیست کمک میکند در خصوص اطالعات واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی
کشور شفاف سازی صورت بگیرد از جمله میزان فاضالب ،آالیندههای هوا و پسماند این واحدها ،کجا تخلیه میشوند و اگر از لیست آالیندهها
خارج میشود ،علت آن بررسی شود.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ،سیاستگذاری را هدف دیگر سامانه"پایش و مدیریت زیست محیطی آالیندها" در
کشور دانست و افزود :وقتی داده ها و اطالعات در یک سامانه قرار بگیرند ،عمده مشکل آالیندگی در هر استان مشخص شده و بر این اساس
امکان برنامهریزی دقیقتر برای توسعه فناوری و دانش روز برای رفع مشکل صنایع فراهم میشود.

7

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

خبرنامه الکترونیکی زیست نگار اصفهان /شماره ( )2مهر 8931

کمبود اعتبار و اولویتبندیها موضوع چالش برانگیز محیط زیست و وزارت نیرو

مریدی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان برای جلوگ یری از تخلیه فاضالب و پسماند روستایی در منابع آبی نیز سامانهای طراحی و از آن
برای رفع این معضل استفاده کرد ،گفت :طبق قانون وظیفه آبرسانی و جمع آوری فاضالب با وزارت نیرو است و در این حوزه سازمان حفاظت
محیط زیست نظارت دارد و هماهنگیها را با وزارت نیرو انجام میدهد.
وی خاطرنشان کرد :وزارت نیرو در قانون برنامه ششم توسعه و قانون توزیع عادالنه آب ،برای ساماندهی فاضالب شهری و سپس در اولویت دوم
فاضالب روستایی که در حوضه آبریز سدهای آب شرب قرار دارند ،باید برنامهریزی الزم را داشته باشد ،در حقیقت این وظیفه وزارت نیرو است،
اما ما به عنوان محیط زیست این موضوع را پیگیری میکنیم.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست افزود :کمبود اعتبارات و اولویتبندیها همواره موضوع چالش برانگیز سازمان بین
حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو است و مسئله ساماندهی فاضالب روستایی با کندی پیگیری میشود.
وی گفت :از استانهای کم آب و صنایع آنها انتظار داریم با تصفیه فاضالب از طریق قراردادهای  BOTبرای کاهش آالیندگی کمک کنند ،از
این رو با تصفیه پساب امکان کسب درآمد برای این صنایع وجود دارد و میتواند مشوقی برای آنها باشد .وزارت نیرو بر این مسائل سیاستگذاری
کرده و ما نیز در حال پیگیری هستیم.
کارخانه کاغذسازی اصفهان از مپسا استقبال کرده است

مریدی در پاسخ به این سؤال که تکلیف کارخانه کاغذسازی اصفهان برای رفع آالیندگی چیست و چرا این کارخانه تاکنون به رغم محکومیت
در مراجع قضایی از تمکین به قا نون برای رفع آالیندگی سرپیچی کرده است؟ اظهار کرد :رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست ،برخورد
قضایی و چکشی با واحدها نیست ،مگر در مواردی که سالمت مردم تهدید شود طبق قانون برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه رویکرد ما حل مسئله و کمک دادن به واحدها و صنایع آالینده برای
برطرف کردن مشکالتشان است ،تصریح کرد :روز گذشته با مسئوالن این کارخانه جلسهای چند ساعته داشتیم و این شرکت از طرح مپسا
استقبال کرده است .وی افزود :هفته آینده در تهران به مجموعههای دانش بنیان و دانشگاههایی که در حوزه تصفیه فاضالب پژوهش داشتهاند
فراخوان خواهیم داد تا طرحهای اجرایی خود را ارائه کنند.
مریدی گفت :مسئله کارخانه کاغذسازی به صورت جدی در استان اصفهان و همچنین در دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در
حال پیگیری است و امیدواریم تا پایان مهرماه مهر یک واحد علمی توانمند بتواند طرح اجرایی مناسبی را برای رفع مشکل این واحد صنعتی
ارائه کند تا طبق یک زمانبندی منطقی بتواند تصفیه خانه شرکت را اصالح و یا تکمیل کنند.
رویکرد محیط زیست حل مسائل است

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد :واحدهای صنعتی و مردم محیط زیست را امانت فرزندانشان بدانند ،سازمان
حفاظت محیط زیست مدافع منافع نسلهای آتی و افرادی است که هنوز به دنیا نیامدهاند .مریدی افزود :رویکرد رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست با صنایع در این دوره حل مسئله است ،برخورد ما قضایی و سختگیرانه نیست.
وی خاطرنشان کرد :پیشنهاد ما این است از فضای جدیدی که ایجاد شده در چارچوب طرح مپسا و طرحهای دیگر سازمان حفاظت محیط
زیست استفاده کنند تا از یک سو تولید سالم داشته باشند و از سوی دیگر محیط زیست ما حفظ شود .مریدی با اشاره به اینکه محیط زیست
در جهان به عنوان حقوق بشر مطرح میشود ،گفت :اگر واحدهای صنعتی برنامهای برای صادرات داشته باشند اما برای رفع آلودگی اقدام
نکنند ،به غیر از مشکالتی که برای محیط زیست خود ایجاد میکنند ،صادراتشان نیز در آینده دچار مشکل میشود.
در دومین نشست مدیران و کارشناسان  HSEو احدهای تولیدی استان اصفهان که روز چهارشنبه ششم شهریور ماه در محل اداره کل حفاظت
محیط زیست استان برگزار شد ،به مناسبت هفته دولت از سامانه "پایش و مدیریت زیست محیطی آالیندها" و طرح "مدیریت و پایش
سیستمی آالیندهها (مپسا) " در استان اصفهان رونمایی شد .در این مراسم ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،
مسئوالن دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران واحدهای تولیدی و صنایع استان حضور داشتند.
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فعال سازی میز خدمت با حضور مدیرکل ،مدیران میانی و کارشناسان ارشد
بر اساس شیوه نامه میز خدمت موضوع بخشنامه شماره  153۱5۱۱مورخ  13۳1/1۳/17سازمان اداری و استخدامی کشور؛دستگاه های اجرایی
و استانداری ها مکلفند به منظور ارائه خدمات به موقع ،سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقای رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه
های اجرایی ،نسبت به برنامه ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور و آموزش متصدیان میزخدمت اقدام نمایند.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان عالوه بر فعال سازی میز خدمت الکترونیکی ،به دلیل لزوم برخی مراجعات حضوری ،نسبت به
راه اندازی میز خدمت به صورت کامالً مطلوب و مورد نظر بخشنامه های صادره از سوی دولت محترم با حضور مدیرکل ،مدیران میانی و
کارشناسان ارشد به گونه ای که پاسخگوی مراجعین ارجمند با کمترین صرف وقت و رفت و آمد باشد اقدام نموده و این شیوه موجبات افزایش
میزان رضایتمندی ارباب رجوع را فراهم آورده است.

لطفاً کلیک فرمایید

فایل الکترونیک مستند مربوطه :بخشنامه میز خدمت

راه اندازی میز خدمت حفاظت محیط زیست استان اصفهان با پاسخگویی مستقیم مدیرکل حفاظت محیط زیست به مراجعه کنندگان
میز خدمت حفاظت محیط زیست استان اصفهان با پاسخگویی مستقیم مدیرکل حفاظت محیط زیست به مراجعه کنندگان به صورت رسمی
راه اندازی شد.
میز خدمت در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به صورت رسمی با حضور دکتر ایرج حشمتی برای پاسخگویی بهینه و تکریم
مراجعان این دستگاه راه اندازی شد.
این اقدام به استناد بند  2ماده  1۱و در اجرای ماده  17تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" و به منظور
ارائه خدمات به موقع ،سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقای رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی ،انجام شد.
در این اقدام معاونین و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان نیز با حضور در میزخدمت به صورت مستقیم با مراجعه کنندگان درباره
موضوعات مورد درخواست خود صحبت کرده و از طریق کارشناسان مرتبط نسبت به حل مسائل درخواستی و تکریم مراجعان اقدام می کنند و
موجب افزایش رضایتمندی ارباب رجوع شود.
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معرفی ،رونمایی و به کار گیری دو سامانه کشوری در حوزه محیط زیست انسانی
رونمایی از دو طرح زیست محیطی همزمان با هفته دولت؛ "مَپسا" در اصفهان اجرا می شود
همزمان با هفته دولت از "سامانه پایش و مدیریت زیست محیطی آالینده ها" و طرح
"مدیریت و پایش سیستمی آالینده ها (مپسا)" رونمایی شد.
ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در دومین نشست مدیران و
کارشناسان  HSEواحدهای تولیدی استان اصفهان ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد:
دست تک تک صنعتگران را به گرمی می فشاریم ،فعالیت واحدهای صنعتی به این معنا
نیست که صنایع همیشه آالینده هستند.
وی افزود :اگر صنعت آلودگی دارد در کنار آن تالش شبانه روزی صنعتگران برای ایجاد
اشتغال و ت وسعه است و ما صنعتگران را جزء خانوده محیط زیست می دانیم .مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد :فعالیت صنایع تنها دلیل از بین رفتن محیط زیست نیست ،به همت برخی مدیران صنعتگر،
صنایع خوبی داریم و نگرانی ها را با این اقدامات سبز به سمت سالمتی خواهیم برد.
حشمتی گفت :اگر امروز استان اصفهان پایلوت اجرای طرح مپسا است و موضوع سامانه پایش قرار دارد به دلیل ایجاد گروه مدیران و
کارشناسان "" HSEواحدهای تولیدی به همت اداره کل حفاظت محیط زیست این استان است .گفتنی است ،در پایان این نشست به مناسبت
هفته دولت از سامانه "پایش و مدیریت زیست محیطی آالیندها" و طرح "مدیریت و پایش سیستمی آالینده ها (مپسا) " در اداره کل حفاظت
محیط زیست استان اصفهان رونمایی شد.
در این مراسم که با حضورعلی مریدی مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئوالن سازمان حفاظت محیط
زیس ت  ،معاونان  ،مدیران و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد ،مدیران واحدهای صنعتی استان اصفهان در خصوص
چگونگی پیوستن به طرح مپسا و سامانه پایش و مدیریت زیست محیطی گفت و گو کردند.

ایجاد امکان پایش مشترک زیست محیطی بهداشتی واحدهای تولیدی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
تشکیل تیم بازرسی مشترک محیط زیست و علوم پزشکی در اصفهان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت :نخستین تیم بازرسی و پایش مشترک
محیط زیست و علوم پزشکی در راستای ارتقا سالمت در اصفهان شکل می گیرد.
ایرج حشمتی در خصوص نقش محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتقا سالمت
گفت :به منظور افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود و هم افزایی در نظارت بر
فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی؛ بین دو دستگاه توافق شد که از این پس گروه پایش
روزانه و شبانه حفاظت محیط زیست استان و اکیپ بازرسی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،در قالب یک تیم مشترک به طور همزمان
فعالیت کنند که مقدمات این بر نامه از سوی این اداره کل انجام یافته و با اعالم آمادگی بازرسان بهداشت به زودی نخستین پایش و بازرسی
مشترک زیست محیطی بهداشتی که اقدامی بی نظیر در سطح کشور به شمار می آید در اصفهان عملیاتی خواهد شد.
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وی بیان داشت :با توجه به اینکه همکاری و همپوشانی بین دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکنون در این سطح و
میزان؛ بدون سابقه بوده است؛ انتظار می رود زمینه های همکاری مشترک در محورهای مختلف از جمله فنی ،کارشناسی ،اجرایی ،نظارتی ،پیگیری های
مشترک قضایی و مداخالت پژوهشی کاربردی در زمینه محیط زیست ،به تدریج فراهم شود و برآیند این همکاری ها موجبات تسریع در بهبود و ارتقای
سالمت شاخص های محیط زیست و سالمت عموم مردم استان را فراهم نماید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد :در جلسه مشترک زیست محیطی و معاونت بهداشتی مقرر شد طرفین در امور پایش و نظارت و
امور متعدد بین بخشی مرتبط با سالمت محیط زیست و سالمت عمومی در راستای انجام ماموریت های سازمانی مشترک؛ هم پوشانی و هم افزایی مناسب
به عمل آورند.
وی گفت :اجرای برنامه های مشترک هدفمند عالوه بر هم افزایی توان دو دستگاه ،به اِعمال بهینه قو انین مرتبط با سالمت منابع آب ،خاک و هوا و سالمت
عمومی در سطح استان اصفهان می انجامد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در خصوص دفع مناسب و بهداشتی پسماندهای ویژه گفت :پسماندهای ویژه بخش درمان در بیمارستان ها
شامل پسماندهای عفونی و تیز و برنده است که پس ا ز بی خطرسازی به سایت مخصوص دفن پسماندهای پزشکی منتقل و به وسیله پوشش با پتوهای
گندزدا مدیریت می شود.
دکتر حشمتی اعالم کرد :پسماندهای شیمیایی و دارویی نیز در بیمارستان ها در اتاقک های مخصوص نگهداری و پس از استعالم از حفاظت محیط زیست
استان؛ به مراکز امحای پس ماند منتقل می شوند ،همچنین پسماندهای پرتوزا مطابق قوانین مدیریت پسماند در اتاق های سربی و در محل بیمارستان
نگهداری و با مسئولیت سازمان انرژی اتمی و طبق دستورالعمل های این سازمان مدیریت می گردد.
وی افزود :در مراکز درمانی سرپایی نظیر درمانگاهها ،مطبها و مر اکز آزمایشگاهی و غیره نیز پسماندهای عفونی و تیز و برنده از طریق پیمانکاران حمل و
نقل پسماند پزشکی که دارای مجوز از مرکز بهداشت استان هستند جمع آوری و به سایت مخصوص دفع پسماندهای پزشکی منتقل میشود .مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد :برنامه در دست اقدامی که در این راستا در دستور کار قرار دارد ایجاد سیستم پسماندسوز مرکزی است.
وی ادامه داد :پیاده سازی این سیستم با هدف جلوگیری از اشغال و تخریب فزاینده عرصه های طبیعی ناشی از دفن اینگونه پسماندها در لندفیل ها در
کارگروه پسماند استان که به دبیری این اداره کل در استانداری اصفهان تشکیل می شود مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
دکتر حشمتی بیان داشت :در اجرای مصوبه کارگروه یاد شده مقرر شد طبق تفاهم نامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان این سیستم توسط بخش خصوصی پیاده سازی شود.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اقدامات اداره کل محیط زیست در خصوص جلوگیری از استفاده از پساب فاضالب برای آبیاری محصوالت کشاورزی که
تاثیر سوء برای سالمتی جامعه دارد ،اضافه کرد :با عنایت به تقسیم وظایف سازمانی در این خصوص ،شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ،متولی برداشت
پساب ها برای استفاده از آن در موارد مجاز و قانونی است ،همچنین مسئولیت سالمت تولید محصوالت کشاورزی و سالمت مواد غذایی نیز با سازمان جهاد
کشاورزی و مرکز بهداشت استان می باشد ،بنابراین اداره کل حفاظت محیط زیست استان صرفاً پاسخگوی استعالم های بهره برداری در این زمینه است و
در حیطه ماموریت سازمانی خود اقدام می کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :اداره کل محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه ارتقا سالمت هم راستا می شوند .معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :با توجه به اهمیت و نقش محیط زیست در ارتقا سالمت جامعه بنابراین تصمیم به هم افزایی و گسترش
تعامالت این دو نهاد گرفتیم .دکتر کمال حیدری اظهار داشت :اداره کل محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مکمل یکدیگر در رشد و ارتقای

سالمت جامعه هستند و بدون یکدیگر و همکاری با هم قادر به تامین سالمتی نیستند.
وی افزود :کمیته هایی با مشارکت اداره کل محیط زیست ایجاد خواهیم کرد که در این کمیته ها و همچنین کارگروه های کارشناسی و
تیم های مشترک بازرسی ،در فاز اول در حوزه رفع آلودگی هوا و آب و خاک  ،دفع مناسب و بهداشتی پسماندهای ویژه و نیز کنترل و برخورد با استفاده از
پساب جهت مصارف کشاورزی فعالیت می نماید.
دکتر حیدری تصریح کرد :با توجه به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دو دستگاه نظارتی هستند ،بنابراین میتوانند در
کنار یکدیگر کم و کاستی های تامین سالمتی و نظارت بر موانع رشد سالمت را رفع کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه در پایان سخنان خود گفت :داشتن محیط زیست سالم و داشتن آب ،هوا و خاک سالم در ایجاد سالمتی روان و جسم افراد نقش
بسزایی دارد ،بنابراین هم راستا شدن اداره کل م حیط زیست و دانشگاه و تالش در جهت اهداف مشترک سالمت میتواند اصفهان را به باالترین رتبه و
رضایتمندی مردم در حوزه سالمت برساند.
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بخش سوم :حفظ و پایش محیط زیست طبیعی

سرفصل مهمترین اقدام ها و تحوالت در حیطه حفظ و پایش محیط زیست طبیعی
مهمترین اقدام ها و تحوالت معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان در حیطه حفظ و پایش محیط زیست طبیعی این
استان طی نیمه اول سال جاری شامل موارد زیر بوده است که مستندات آن در سوابق مکاتباتی این حوزه در سامانه اتوماسیون اداری این
دستگاه موجود است.
 -1تفویض اختیار در زمینه صدور مجوز دهی تکثیر و پرورش حیات وحش (تصویر زیر)
 -2ساماندهی رویه مجوزهای میرشکاری و کنترل خسارات احتمالی حیات وحش ( مستند مرتبط)
 -3اقدام های پیشگیرانه از حریق و شیوع بیماریها و کنترل (تصویر زیر)
 -4نظارت بهینه بر معادن از طریق ابالغ قانون حفاظت از خاک به معدنکاران و اجرای ضوابط زیست محیطی
 -5تسریع در خدمت رسانی به جوامع محلی داخل و حاشیه مناطق تحت مدیریت از طریق تفویض اختیار برای صدور مجوز احداث و
بهره برداری واحدهای رده  1تا  3در مناطق (تصویر زیر)

 -1اصالح مرز مناطق تحت مدیریت معارض با توسعه های شهری و روستایی و تعیین جایگزین به عنوان معوض آن
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بخش چهارم :امور حقوقی ،نظارتی و حکمروایی زیست محیطی

امور حقوقی
تالش در جهت پاسخگویی سریع به مراجعات قضایی در حوزه محیط زیست
همزمان با هفته قوه قضاییه؛ شعب ویژه رسیدگی به جرایم محیط زیست
در برخی از شهرستان های استان اصفهان تشکیل شد
در نشست مشترک مدیرکل حفاظت محیط زیست و رئیس کل دادگستری استان اصفهان با
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم محیط زیستی دربرخی شهرستان های استان اصفهان
موافقت شد.
همزمان با هفته قوه قضایه ایرج حشمتی ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن تبریک هفته قوه قضایه در دیدار با محمدرضا
حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان ،گزارشی از وضعیت زیست محیطی استان ارائه نمود .ایرج حشمتی به مشکالت ناشی از اطاله
دادرسی و فرآیند پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی زیست محیطی و مباحث مرتبط با شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد
وهمکاری موثر مراجع قضایی برای تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوطه را خواستارشد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیزدر این دیدار ضمن اعالم همراهی و همکاری اثر بخش در پاسخگویی مراجع قضایی استان برای رفع
مشکالت زیست محیطی استان با تشکیل شعب اختصاصی رسیدگی به دعاوی محیط زیستی دربرخی شهرستان های استان و تشکیل جلسات
کارشناسی برای ارایه راهکارهای مناسب جهت اصالح فرآیند پرداخت هزینه های دادرسی موافقت نمود .وی همچنین با ارائه راهکار مناسب
برای تسریع در روند دادرسی پرونده های ویژه محیط زیست مرتبط با حفظ حقوق بیت المال موافقت کرد( .تصویر زیر)
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امور نظارتی و حکمروایی زیست محیطی
جلب مشارکت بین بخشی از طریق تبیین نقش مسؤولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست در نشست های مشترک و دیدارهای
متعدد با شخصیتهای مذهبی و مدیران ارشد استانی و رسانه های اثرگذار در مدیریت زیست محیطی استان اصفهان:
 -1نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیز داری و بازرسی استان ()۳۱/1/1
 -2نشست مشترک با دادستان عمومی و انقالب،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل دیوان محاسبات اصفهان( )۳۱/1/7
 -3نشست مشترک با مدیرکل صمت و معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان۳۱/1/11
 -4نشست مشترک با شهردار اصفهان برای جلب مشارکت در توسعه فرهنگ زیست محیطی ()۳۱/1/11
 -5دیدار مشترک با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با موضوع تأمین حقابه های زیست محیطی ()۳۱/1/17
 -1دیدار با آیت اهلل العظمی مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان ( )۳۱/2/۳
 -7دیدار با مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز اصفهان ()۳۱/2/11
 -۱دیدار با آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان ()۳۱/2/23
 -۳آغاز به کار و تشکیل شورای محیط زیست و مسئولیت اجتماعی در شهرداری اصفهان ()۳۱/2/23
 -11تنظیم و مبادله سند اقدام مشترک زیستمحیطی در قالب تفاهم نامه بین شورای اسالمی شهر ،شهرداری اصفهان................................. ،
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و تصویب در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ()۳۱/4/11
 -11تشکیل تیم بازرسی مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان ()۳۱/4/31
 -12برگزاری نشستهای مشترک با مدیران صنایع بزرگ و انجمن های صنعتی وابسته به اتاق بازرگانی به طور مستمر
 -13برگزاری دو نشست تخصصی با مدیران واحدهای محیط زیست صنایع استان در تاریخ های  ۳۱/3/22و ۳۱/1/1
 -14برگزاری نشستهای مستمر فصلی و ماهانه با مدیران عامل و اعضای شورای هماهنگی سمن های زیست محیطی استان
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بخش پنجم :حوزه های پژوهش و فناوری و اداری و مالی
حوزه پژوهش
 -1ارائه سه گزارش پایانی طرح های پژوهشی با محوریت تاالب بین المللی گاوخونی در جلسه شورای پژوهشی مردادماه با عناوین؛
«شناسایی منابع آالینده دشت کوهپایه سگزی و گاوخونی» « ،پایش ماهواره ای تغییرات کاربری و پوشش اراضی مناطق اطراف
تاالب بین المللی گاوخونی در بازه زمانی  31ساله و تاثیر آن بر گسترش گرد و غبار و ارائه راهکارهای بهینه مدیریتی» و "بررسی و
برآورد سهم آورد جریان های زیرحوضه در محدوده تاالب بین المللی گاوخونی به استثنای زاینده رود"
 -2تحویل سه طرح خاتمهیافته پژوهشی با موضوعات شناسایی خزندگان تاالب گاوخونی ،حقابه تاالب های گاوخونی و شور گلپایگان
 -3انعقاد دو قرارداد در زمینه پایش برخط پارک ملی کاله قاضی و طرح جامع کاهش آلودگی هوا

حوزه فناوری
-1
-2
-3
-4
-5
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ایمن سازی سیستم های عامل و رفع حفره امنیتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس به سرورها و سیستم ها
راه اندازی سامانه حواله الکترونیک
الکترونیکی کردن تمامی حساب های بانک مرکزی توسط سامانه بهرداد (حذف چک و کاغذ)
خرید تجهیزات جهت ارتقای پایش آنالین پارک ملی کاله قاضی
راه اندازی سامانه همیار محیط زیست و صدور کارت های مربوطه

خبرنامه الکترونیکی زیست نگار اصفهان /شماره ( )2مهر 8931

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

حوزه اداری
 -1برقراری بیمه عمر شاغلین و بازنشستگان
 -2برقراری بیمه مکمل درمان ،حوادث و مسئولیت برای کلیه کارکنان
 -3نصب دستگاه حضور و غیاب مجهز به حسگر تشخیص اثر انگشت در برخی از ادارات شهرستان های استان
حوزه مالی
 -1افزایش  25درصدی اعتبارات هزینه ای اداره کل نسبت به سال گذشته
 -2پرداخت های بهنگام در بخش اضافه کار و مأموریت کارکنان

بخش ششم :توسعه آموزش همگانی و جلب مشارکت مردمی ،اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای

حوزه آموزش همگانی و مشارکت مردمی
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-7
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برگزاری کارگاه تدوین برنامه عمل سیپا منطبق بر  4محور ارتباطات ،آموزش ،مشارکت و آگاهی افزایی در راستای برنامه مدیریت
زیست بومی حوزه آبخیز زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی (مستند مربوطه)
اجرای طرح " نه به پالستیک" به صورت مشارکتی با تشکل های محیط زیستی و گروه های مردمی عالقمند ،ورزشکاران و
کوهنوردان دوستدار محیط زیست و دستگاه های دولتی در جهت آگاهی رسانی همگانی و بین بخشی (مستند مربوطه)
اجرای  1۳1132نفر ساعت آموزش طرح های محیط یار و مدیریت مصرف آب و انرژی در سطح مدارس استان اصفهان (تصاویر زیر)
اجرای  13211نفر ساعت آموزش طرح یک ساعت با محیط بان در سطح مدارس استان اصفهان (تصاویر زیر)
برگزاری  2241نفر ساعت کارگاه سه روزه تسهیلگری ویژه مربیان آموزش پیش دبستانی استان اصفهان (مستند مربوطه)
اجرای  241نفر ساعت آموزشی در کارگاه حسابرسی زیست محیطی (مستند مربوطه)
برگزاری  241نفر ساعت دوره نیازسنجی آموزشی ویژه کارکنان (تصاویر زیر)

خبرنامه الکترونیکی زیست نگار اصفهان /شماره ( )2مهر 8931

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

حوزه اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای
 -1انجام  534مورد فعالیت های رسانه ای و اطالع رسانی (عملکرد شش ماهه اول  13۳۱اداره روابط عمومی)
 -2مدیریت دو کانال ،چهار گروه و حضور فعال در  17گروه و کانال تخصصی محیط زیست و روابط عمومی در شبکه های اجتماعی
کانال رسمی اداره کل در شبکه اجتماعی گپ به نشانی:
https://gap.im/prisfahandoe

با محتوای اخبار و رویدادهای مختلف مرکز استان و شهرستانهای تحت پوشش حفاظت محیط زیست استان ،پذیرای اعضای جدید بویژه دوستداران محیط
زیست و خبرنگاران استانی و سراسری است.
کانال غیر رسمی روابط عمومی با عنوان "پنج میلیون محیط بان" در شبکه اجتماعی تلگرام به نشانی:
https://telegram.me/prisfahandoe

با محتوای مهمترین تحوالت محیط زیستی و رویکرد اطالع رسانی ،انگیزشی و آموزشی نیز پذیرای مجموعه خانواده گسترده محیط زیست استان شامل
همکاران ،بازنشستگان ،اعضای سازمان های مردم نهاد ،همیاران محیط زیست ،طبیعت دوستان ،رسانه مداران و تمامی فعاالن در عرصه های مختلف
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی اثرگذار بر محیط زیست است.
گروه ها و کانال های تخصصی محیط زیست و روابط عمومی در شبکه های اجتماعی
(مستند مربوطه -محور  7گزارش عملکرد)

 -3تهیه چهار مورد اینفوگرافی متحرک با عنوان های:
*سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست

*تاالب بین المللی گاوخونی

*محیط بان کیست؟

*وظایف محیط بان

 -4تهیه سه مورد موشن گرافی و یک مورد تیزر با عنوان های:
*همه ما مسئولیم *از سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر بدانیم *از تنوع زیستی بیشتر بدانیم و تیزر * مصرف پالستیک در ایران
برای دسترسی به مستندات تصویری محورهای  9و  :4لطفاً به صفحه فیلم ،نماهنگ ،تیزر در پایگاه اینترنتی اداره کل مراجعه فرمایید
(مشاهده ویدئوها تنها از طریق مرورگرهای فایرفاکس و گوگل کروم امکانپذیر است)

 -5برگزاری و مشارکت در اجرای  1144نفر ساعت مراسم و نشست های مختلف زیست محیطی
(مستند مربوطه -محور  5گزارش عملکرد شش ماهه اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اصفهان)

 -1مشارکت در ساخت برنامه رادیویی با عنوان« من زمین را دوست دارم » با موضوع محیط زیست به مدت  25دقیقه در هفته
فایل های صوتی برنامه از طریق مراجعه به کانال مخاطبان رادیو اصفهان به نشانی@radioesfahan :
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