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اهم اخبار
دفترمشاركت های
مردمي

بروامٍ َاي دفتر
بازدید از پريشٌ َاي محيط زیستی مجتمع آمًزضی صبا
عی ایي تاظزیس ،اظ ًوایطگاُ ٍ زسساٍضزّای زاًص آهَظاى خایِ ّای هرسلف زحصیلی ایي هسضسِ تاظزیس ضس ٍ
زاًص آهَظاى تصَضذ ذیوی زض ذصَظ اتسافاذ ٍ اتسکاضاذ ذَز کِ اکثطا " زض ضاتغِ تا حفؼ هحیظ ظیسر تَز
زَضیحازی اضائِ زازًس.
زض هیاى اتسافاذ ایي زاًص آهَظاى ًصة زسسگاُ کودَسسط ٍ زَلیس کودَسر ٍ کَز اظ ظتالِ ّای هسضسِ ضایاى
زَجِ تَز.

وطست حفاظت مطارکتي در حفاظت از محيط زيست
(تا زاکیز تط زجطتِ زض ایچُ اهام ظازُ فلی زضجازُ ّطاظ زض زاضید  ۲۳اضزتْطر  - ۱۳۹۷خژٍّطکسُ فلَم هحیطی)

ًطسر حفاؽر هطاضکری زض حفاؽر اظ هحیط ظیسر تا زاکیز تط زجطتِ زٍا خچِ اهام ظازُ فلی زض هحل خعٍّطکسُ فلَم هحیطی تا
ی جْای حفاؽر زکسط الکةی ظاٍضظیى ،فالقوٌساى ٍ کاضضٌاساى ساظهاى حفاؽر هحیط ظیسر ٍ
ضطکر ًوایًسُ  UCNازحاز ُ
زاًطجَیاى خژٍّطکسُ فلَم هحیطی زض ضٍظ  ۲۳اضزیتْطر  ۱۳۹۷تا ّوکاضی گطٍُ اقسصاز ،آهَظش ٍ سیاسر هحیط ظیسر ٍ گطٍُ
ی.
زٌَؿ ظیسری ٍ اکَسیسسن ّا تطگعاض گطز ز
زض ایى ًطسر کِ تِ قطائر آیاذی چٌس اظ کالم اهلل هجیز ٍ سطٍز جوَْضی اسالمی ضطٍؿ ضس ،اتسسا تا هقطفی هجطی ًطسر ذاًن
ی هقسم تِ ضطکر کٌٌسگاى ،تط ضسالر خژٍّطکسُ زض ًطط زاًص ٍ
هٌْسس ًَضی ،آقای زکسط کاهثَظای ضیاسر خژٍّطکسُ ضوي خ ض
زجاضب هحیط ظیسری زاکیز کطزًس .سدس آقای زکسط الکسیس ظٍاضظیى تِ ًوایًسگی اظ کوسیٍى اضزثاعاذ ٍ آهَظش  IUCNازحاز
یاذ ٍ ایجاز ضثکِ ّای زاًصی خطزاذسٌس کِ طی فطایًس
ی زض ًطط زاًص ٍ زجطب
تِ جْاىی حفاؽر تِ ًةیى سیاسر ّای ایى ازحاز ُ
جْاىی هحلی ضسى تِ الگَّایی تطای سطاسط جْاى زثسیل می ضًَس.
یاى تطًاهِ ّای زفسط هطاضکر
ی کل زفسط هطاضکر ّای هطزمی ساظهاى حفاؽر هحیظ ظیسر تِ ب
زض ازاهِ ذاًن هٌْسس آقایی هس ض
هطزمی ٍ ًقص زسِیل کٌٌسگی زفسط اضاضُ کطزًس ٍ .زض سي آهازگی ضطکر ضا تطای ّط گًَِ ّوکاضی افالم کطزًس .زض خایاى ایى
ترص زکسط ضٍاضظ تي هسوي هجوـ تٌسی کلی تِ ضطٍضذ زاضلي زیزگاُ هثثر گطایی زض هحیط ظیسر اضاضُ کطزًس ٍ اظ ّوِ حضاض
ذَ امیز تِ ازحاز تِ جْاىی حفاؽر تحیًٍسًس ٍ ترصی اظ یک ضثکِ جْاىی زاًص ضًَس .زض ترص زٍم ًطسر کِ تِ تحث ٍ گفسگَ
جیضاهَى هالة هغطح ضسُ اذسصاظ زاضر ضطکر کٌٌسگاى تِ عطح تطخی خط هسسی ّا اظ سرٌطاًاى خطزاذسٌس .
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رگسار ضد
َمایص ريز جُاوی بدين دخاويات ب

زکسط فلیطضا ضییسی ،معاين بُداضت يزارت بُداضت با بيان ایىكٍ در کطًر ما سالياوٍ  ۵۵ميليارد وخ
سيگار مصرف می ضًد کٍ َ ۱۰سار ميليارد تًمان گردش مالی دارد ي َسیىٍ َاي سالمت آن تقریبا ۲۰
تا َ ۳۰سار ميليارد تًمان است ،تصریح کرد  :ایه  ۵۵ميليارد وخ سيگا ر را فقط  10ميليًن وفر در
کطًر مصرف می کىىد ي تقریبا  75ميليًن ایراوی تايان َسیىٍ کرد  10ميليًن مصرف کهودٌ دخاويات
را در حًزٌ سالمت می پردازود يبسته ماليات را یكی از ريش َاي کاَص

مصرف مًاد دخاوی می

داود.
زکسط ضییسی زضذصَظ فطٌّگساظی زض اهط کاّص هصطف زذاًیا ذ گفر  :فطٌّگساظی هی زَاًس تِ هقٌای
آهَظش ٍ زفْین هضطاذ سیگاض ٍ قلیاى تاضس ،اها تِ جع زغییط ضفساض ،گاّی ًیاظ تِ جطیوِ ٍسرر گیطی ّن ٍجَز
زاضز.
ٍی زضذصَظ فطٍش سیگاض ٍ زَزَى زض زکِ ّای هغثَفازی گفر  :زض اساسٌاهِ هطتَط تِ زکِ ّای هغثَفازی
فطٍش سیگاض ًَضسِ ًطسُ اسر ،تٌاتطایي اظ لحاػ قاًًَی ّیچ کسام اظ ایي زکِ ّا حق فطٍش سیگاض ٍ زَزَى ضا
ًساضًس ،چطاکِ فطٍش هَاز زذاًی زض ایي زکِ ّا ،زسسطسی ًَجَاًاى ٍ جَاًاى ضا آساى کطزُ اسر ،اظ عطفی تیص
اظ  70زضصس زاًص آهَظاى کِ زض خژٍّص سال  94هَضز سَال قطاض گطفسِ تَزًس ،اشفاى زاضسٌس کِ اظ آًْا زض

هَضز سي ٍ سال ضاى سَالی خطسیسُ ًطسُ اسر ،زضحالیکِ عثق قاًَى ،فطٍش سیگاض تِ ًَجَاًاى ظیط  18سال
هوٌَؿ اسر.
ایطاى زض ازاهِ افعٍز :زٌْا کاالیی کِ ؽطف  20سال گصضسِ زض کطَض گطاى ًطسُ اسر  ،سیگاض اسر ،زٌْا کاالیی
کِ ّط
کِ زض هَضَؿ تطجام هطوَل زحطین ًطسُ ٍ زحر زاثیط قطاض ًگطفسِ اسر ،سیگاض اسر ٍ زٌْا کاالیی
ضطکر ذاضجی فالقِ تِ سطهایِ گصاضی زض هَضز آى زض ایطاى ضا زاضز ٍ ایطاى تا آغَش تاظ هی خصیطز ،تاظ ّن سیگاض
اسر ٍ ایٌْا هقٌی زاض اسر ،یقٌی ایًکِ جاهقِ ایطاًی ّسف قطاض گطفسِ اسر.
هقاٍى تْساضر گفر  :اظ زیطتاظ زاکٌَى ،قَُْ ذاًِ ّا هکاى ّایی سٌسی تطای فطضِ غصاّای سٌسی کطَض تَزُ
اًس ٍ چٌاًچِ اظ فٌَاى آى خیساسر ،قَُْ ٍ چای ٍ ذَضاکی ّایی اظ ایي قثیل تایس سطٍ ضَز ،تٌاتطایي قَُْ ذاًِ
ّا ،قلیاى ذاًِ ًیسرًس .
ٍی تا تیاى ایٌکِ زضذصَظ هثاضظُ تا زذاًیاذ تایس تِ هطزم ٍ ضساًِ ّا خٌاُ تثطین ،اؽْاض زاضر ً :ثایس تِ ذاعط
تطذی افطاز سَزجَ سالهسی  80هیلیَى اًساى ضا تِ ذغط اًساذر ،لصا ًیاظهٌس فعم جوقی هحکوی ّسسین زا
جلَی گسسطش آهاض زذاًیاذ گطفسِ ضَز.
الظم تِ شکط اسر ّط سالِ تِ هٌاسثر ضٍظ جْاًی تسٍى زذاًیاذ  31 ،هاُ هی هصازف تا  10ذطزاز فقالیر ّای
گسسطزُ ای زض سغح کطَض تا ّوکاضی اضگاى ّای هرسلف تِ هٌؾَض اجطای سیاسر ّای هَثط تط کاّص هصطف
زذاًیاذ ٍاضزقای سغح آگاّی فوَهی تِ ٍیژُ جَاًاى ٍ ًَجَاًاى تِ هیعتاًی ٍظاضذ تْساضر،زضهاى ٍ آهَظش
خعضکی تطگعاض هی ضَز ٍ زفسط هطاضکر ّای هطزهی تِ فٌَاى ًوایٌسُ ساظهاى زض ایي ّوایص هطاضکر زاضسِ
اسر .
ایي ّوایص زض ضٍظ چْاضضٌثِ  9ذطزاز هاُ سال جاضی تا ضقاض "قلیاى سوی تطای سالهر ذاًَازُ " زض زاالض
ضوس زْطاى تا حضَضهقاهاذ زٍلسی ،فقالیي هسًی ٍ ساظهاى ُ ای هطزم ًْاز تطگعاض ضس .

