اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارهک

نشانی :شهرستان مبارکه ،محله صفائیه ،سایت اداری ،خیابان انتظام
کدپستی7497998918 :
شماره تماس 08490107480 :و 08490117480
نمابر08490107480 :
پست الکترونیکmobarakeh.doe94@gmail.com:

 -1معرفی واحد:
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه در سال  4879تأسیس گردیده و در حال حاضر با پنج نفر پرسنن
شام دو نفر کارشناس پایش و آزمایشگاه ،یک نفر مسوول امور اداری و مالی ،یک نفنر محنیط بانارانننده و
سرپرست اداره در ساختمان واقع در محله صفائیه ،سایت اداری ،خیابان انتظام مستقر گردیده اسنت کنه از ا ن
فعالیت ای این اداره می توان به بررسی و پاسن بنه اسنتعمما وارده ،پنایش واحند ای صننعتی ،خندماتی و
کشاورزی و مچنین پیگیری موضوعا قضایی و سایر شرح وظایف نام برد.
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معرفی قسمتها و بخشهای واحد:

- 4ریاست
- 0کارشناسی ااستعمم  ،پایش  ،حقوقی
- 8دبیرخانه
-1محیط بانی
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اهداف:

الف :تحقق اص پنجا

قانون اساسی جمهوری اسممی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره

مندی درست و مستمر از محیط زیست و مسو با توسعه پایدار.
ب :پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست.
ج :حفاظت از تنوع زیستی اگیا ی ،جانوری و طبیعی
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وظایف و خدمات:
محیط زیست در سطح شهرستان در  0حوزه محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی فعالیت می
کند که مهمترین وظایف آنها در ر حوزه به شرح ذی می باشد:
الف) اهم فعالیت های بخش محیط زیست انسانی:

-4اعمم نظر زیست محیطی در خصوص احداث ،بهرهبرداری و افزایش ظرفیت و تغییر خط واحد ای تولیدی
-0اعمم نظر زیست محیطی در خصوص موارد مربوط به معادن
- 8اندازه گیری پساب خروجی واحد ای صنعتی توسط آزمایشگاه

- 1خدما کتابخانه ای در زمینه محیط زیست.
- 9اطمع رسانی و آموزش زیست محیطی.
- ۶پایش واحد ای صنعتی و خدماتی و الزام واحد ای آالینده به رفع آلودگی و در صور نیاز پیگیری قضایی
 -8پیگیری در خصوص مکاری دستگا های اجرای شهرستان در جهت نی به ا داف زیست محیطی

- 7رسیدگی به شکوائیه ای زیست محیطی.
- 9برگزاری مایش ا و جلسا به مناسبتهای مختلف زیست محیطی
40ن مبارزه با آلودگی ای موجود از طریق شناسایی منابع آلوده کننده
44ن جلوگیری از تمرکز منابع آلوده کننده در در داخ و مجاور سکونتگا ها با اعمال ضوابط و مقررا مربوط
به استقرار واحد ای صنعتی و خدماتی
40ن مبارزه با منابع آلوده کننده ،با مراجعه ،دادن اخطار ،اعمال جرای و تعطیلی آنها تا رفع آلودگی
48ن مطالعه و بررسی منابع آلودهکننده آب و خاک و وا
41ن کنترل و نظار بر ایستگاه ای معاینه فنی خودرو

ب) اهم فعالیتهای بخش محیط زیست طبیعی:
 -4بررسی مشکم و مسائ مربوط به محیط زیست طبیعی شهرستان و ارائه را کار مناسب
 -0ارائه پیشنهاد و بررسی را کار ایی جهت حفظ تنوع زیستی
8ن صدور دفترچه مشخصا شکارچیان
1ن صدورپروانه شکار پرنده و صید ما ی طبق مجوز ای صادره از سازمان مرکزی
9ن پاسخگویی به استعمم سایر ادارا در خصوص موارد مربوط به مناطق تحت حفاظت
۶ن بررسی شکواییه ای رسیده از معادن ،نظار و پایش فعالیت معادن

 -2مشخصات شهرستان:
شهرستان مبارکه در فاصله  19کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع گردیده است.
مساحت شهرستان معادل  4047کیلومتر مربع است ا معادل  0/99درصد ک استان و از نظر موقعیت از شمال به
شهرستان فمورجان ،از شرق به شهرستان ای شهرضا و اصفهان ،از جنوب به شهرستان نای شهرضنا و اسنتان
چهارمحال بختیاری و از غرب به شهرستان لنجان محدود شده است.
شهرستان مبارکه دارای دو بخش مرکزی و گرکن جنوبی و  ۶شهر به نام نای مبارکنه ،طالخونچنه ،کرکونند،
دیزیچه ،زیباشهر و مچنین شهر جدید مجلسی است ،تعداد د ستان ا برابر  9بوده و تعداد آبادی نای دارای
سکنه شهرستان  79و تعداد روستا ا  01می باشد که جمعیت شهرستان بالغ بر  489408نفر منی باشند .محندوده
استحفاظی آن نیز  ۶80کیلومتر می باشد.
توپوگرافی عمومی شهرستان بصور دشت و شیب عمومی آن عمدتا از سنمت جننوب بنه طنرف شنمال منی
باشد.

 -3مناطق حفاظت شده شهرستان:
منطقه کمه قاضی یک پارک ملی است با نام پارک ملی کمه قاضی از مناطق حفاظنت شنده ،شنکار ممننوع و
پنا گاه حیا وحش که در شهرستان مبارکه قرار گرفته است و دارای مسناحت  18410کتنار منی باشند کنه
حدود  18000کتار پارک ملی و مابقی پنا گاه حیا وحش می باشد.
پارک ملی کمه قاضی زیستگاه گونه ای مختلفی از پستانداران ،پرندگان و خزندگان می باشد که برخی آن
ا بسیار با ارزش می باشند و تعدادی نیز در معرض خطر انقراض بودن و تحت حفاظت و حمایت شدید می
باشند از جمله پستانداران موجود در این پارک می توان به ک و بز وحشی ،میش وحشی ،گرگ ،شغال،
کفتار ،خرگوش اشاره کرد.
پرندگان شام کبک ،تیهو ،کمغ سیاه ،چکاوک ،زاغ نوک سرخ،گنجشگ سانان و عقاب ا می باشند ،مار
جعفری ،مار قیطانی ،مارپلنگی و الک پشت از خزندگان موجود در پارک ملی کمه قاضی می باشد.
پوشش گیا ی موجود در این پارک  80 :درصد مراتع 0/9 ،درصد اراضی کشاورزی 7/09 ،درصد رخنمون
ای سنگی و اراضی بدون پوشش  4/8درصد ستند .گیا ان بوتاه ای و درختچه ای در این منطقه رویش دارند
و تیپ اصلی پوشش گیا ی آن درمنه زار می باشد و حدود  090گونه گیا ی از این منطقه گزارش شده است،
از گونه ای گیا ی درمنه دشتی  anabasis aphylaو آنقوزه  ferula assafoetidaکه گونه ای در
حال انقراض می باشند.
پوشش گیا ی شام خارشتر ،انواع گون ،گ گندم ،ریواس ،علف مار ،سلین ،گ مری و شنگ می باشد.

توپوگرافی پارک ملی کمه قاضی  :تغییرا ارتفاع از  4890متر تا  0981متر و متوسط ارتفاع منطقه 4800متر می
باشد.شهرک صنعتی مبارکه در  80کیلومتری جنوب شهر اصفهان در مسیر جاده اصفهان – شیراز و 07
کیلومتری شهرستان مبارکه واقع می باشد و دارای  8۶8واحد صنعتی فعال و غیر فعال می باشد.

 -4فهرست گونه های شاخص جانوری:

گرگ ،شغال ،روباه ،خرگوش و خوک وحشی

 -5فهرست منابع کتابخانه ای موجود در واحد:
اولین مرجع کام مدیریت
کیفیت تولید کود آلی

 0جلد

گلستان زیبایی ا

 4جلد

مجموعه مقاال اولین
مایش ملی بررسی
تهدیدا و عوام تخریب

 4جلد

مردم می پسندند

 4جلد

تنوع زیستی
را نمای انتخاب و تهیه طرح
ای مدیریت مناطق حفاظت

 0جلد

اقتصاد در خانواده

 4جلد

شده ساحلی به دریایی
را نمای دانستنی ای وا

 9جلد

نماز شب

 4جلد

را نمای دانستنی ای خاک

 4جلد

صدقه

 4جلد

را نمای دانستنی ای آب

 4جلد

نهج البمغه

 0جلد

دانش طبیعت

 0جلد

مثبت اندیشی کلید موفقیت

 4جلد

 4جلد

مدیریت نخبگان قدر مردم

 4جلد

لطفا مدیر انگشت شکسته نباشید

 4جلد

 4جلد

آموزش ای روزانه راز

 4جلد

09جلد

گناه و تاثیر آن بر جس و جان

 4جلد

دل در وای پاک

0جلد

غریبه ای دست بر دعا

 4جلد

واژه نامه محیط زیست

 4جلد

خوردگی مواد در وای
شهری
دولت سبز
پارک ملی و پنا گاه حیا
وحش کمه قاضی
آلودگی وا و را کار ای
کنترل آن

09
جلد

اولین کنفرانس فناوری نانو در
محیط زیست

 4جلد

مدیریت تاالب ا

 4جلد

شی اکبر

 4جلد

روز بیعت با امام زماناعج

 4جلد

صدایی پشت پلک ای خیس

 0جلد

 ۶جلد

قهرمانان حفاظت از طبیعت

 4جلد

دایت در پرتو خوشید
والیت

طبیعت در قرآن

 4جلد

توسعه پایدار

 4جلد

دقایقی با قرآن

 0جلد

آموزش پیشگیری از مصرف
مواد مخدر
برنامه حفاظت و توسعه پایدار
کو ستان زاگرس مرکزی
را نمای کاشت بلوط
دایره المعارف علوم مهندسی
محیط زیست
طبیعت در کمس درس
خمصه ویژگی ای مناطق
آبخیز مدیریتی
حفظ محیط زیست
برنامه جامع آموزش محیط
زیست
محیط بانان
معرفی مناطق تحت مدیریت
سازمان

 4جلد

استان ای کشور از نگاه برخی
شاخص ای آماری
مناطق حفاظت شده و توسعه پایدار
زیستگاه ای یوزپلنگ ایرانی در
ایران
مناطق حفاظت شده ساحلی-
دریایی

 4جلد
 4جلد
 4جلد
 4جلد

 4جلد

مجلس در ایران و جهان

 4جلد

 4جلد

مدییت زیست محیطی کو ستان

 4جلد

 4جلد

صدای محیط

 4جلد

 4جلد

منابع طبیعی و خانواده

 4جلد

 4جلد

اخمق اسممی

 4جلد

 0جلد

االسمم و البیئه

 4جلد

 9جلد

پالئونتولوژی

 4جلد

 ۶جلد

را نمای محیط بانان

 4جلد

 8جلد

فاجعه در ساح

 0جلد

ایمنی زیستی برای مه

 8جلد

ماکروفی

ای گیا ی در ایران

فر نگ پرندگان آبزی خلیج فارس
و دریای عمان
کاربرد مفهوم ذخیره گاه ای
زیستکره در مناطق ساحلی -دریایی

 4جلد
 4جلد
 4جلد

مدیریت سبز

 ۶جلد

واژه نامه محیط زیست

 4جلد

مجموعه مقاال برگزیده

 4جلد

شگفتی ای تنوع زیستی

 4جلد

نماد ا و رمزواره ای حج

 4جلد

منابع تجدید پذیر و توسعه پایدار

 4جلد

محیط زیست

 ۶جلد

مصرف بهینه و فناوری ای سبز

 4جلد

 4جلد

آزمون ای آماری در علوم زیستی

 4جلد

 4جلد

علوم محیطی

 0جلد

ر یافت ایی در توسعه
پایدار شهری
را نمای احیای دریاچه ای
ک عمق تغذیه گرا
جغرافیا و مطالعا محیطی
آشنایی با منابع آب زیرزمینی
و طرح ای تعادل بخشی

 4جلد
 8جلد

اقیانوس ا و نواحی ساحلی

 4جلد

آب در صنعت فوالد

 4جلد

ضوابط و استاندارد ای زیست محیطی
فنون عکس برداری از حیا
وحش
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه
پایدار و عمران شهری

 4جلد
 4جلد
 4جلد

