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بَلتي ذبري دفتر هطارکت ّاي هردهی
ضوارُ  .... 4 ٍ 3ذرداد ٍ تیر 97
ًظارت  :شیال هْدي آقایی
تْیِ ٍ تدٍیي  :سَلواز اعتوادزادُ

اهم اخبار
دفترمشاركت های
مردمي

برًاهِ ّاي دفتر
ّوایص رٍز بدٍى دذاًیات اعالم ضد :هصرف سیگار کن ضدُ ،اها قلیاى جاًطیي هی ضَد
دس ایي ّوبیؾ اثتذا پیبم ٍصیش ثْذاؿت خَاًذُ ؿذ ّ.وچٌیي ػلی اکجش ػیبسی هؼبٍى ثْذاؿت ٍصاست ثْذاؿت،
دسثبسُ هیضاى هصشف ػیگبس دس کـَس ٍػَاس ض آى تَضیحبتی داد  .اٍ ثب اؿبسُ ثِ ًقؾ سػبًِ ّب دس پیـگیشی اص
هصشف دخبًیبت گفت :ثب اعالع سػبًی گؼتشدُ ٍ پیـگیشی اص هصشف دخبًیبت اص هشگ ػبالًِ ّ 11ضاس ًفش ثش اثش
هصشف دخبًیبت ٍ اثتالی ّضاساى ًفش ثِ آػن ،ػل هقبٍم ٍ ثیوبسیّبی تٌفؼی پیـگیشی خَاّذ ؿذ.
ٍی دس اداهِ افضٍد:هصشف ػیگبس ػبهل تْذیذ کٌٌذُ ػالهت اػت ،هصشف دخبًیبت ثبػث اثتالی فشد ثِ ثیوبسی
ػشعبى ،ثیوبسی هضهي تٌفؼی ٍ سیَی ،فـبسخَى ،ػکتِ هغضی ٍ قلجی هی ؿَد ،کِ هشگ ًبؿی اص ایي ثیوبسی ّب
قبثل پیـگیشی اػت یؼٌی ثب تشک دخبًیبت اػن اص ػیگبس ٍ قلیبى هیتَاى اص اثتال ثِ ایي ثیوبسی جلَگیشی کشد.
دکتش ػیبسی گفت :ثب افضایؾ قیوت هَاد دخبًی ،اعالع سػبًی ٍ تَاًوٌذػبصی هشدم ،ایجبد هحذٍدیت قبًًَی دس
اهبکي ػوَهی ثشای افشاد ػیگبسی ٍ هصشف کٌٌذُ قلیبى ٍ هحذٍدیت تجلیغبت هی تَاى اص هصشف دخبًیبت دس
کـَس جلَگیشی کشد.
هؼبٍى ثْذاؿت دس ا داهِ افضٍد:هی تَاًین اصعشیق داًـگبُّب ،هذاسع ،هشاکض تحقیقبتی ٍ حَصُ ّبی ػلویِ ثش سٍی
جَاًبى ٍ افشاد جبهؼِ تأثیش گزاؿتِ ٍ ثب اعالع سػبًی گؼتشدُ ٍ ثکبسگیشی ساّکبسّبی هٌبػت هصشف ػیگبس دس
کـَس سا کبّؾ دّین.
ػلیشضب هشًذی سییغ فشٌّگؼتبى ػلَم پضؿکی کـَسگفت  90:دسصذ ػشعبى سیِ دس هشداى ثِ ػلت هصشف
دخبًیبت اػت.
دکتش هشًذی دس اداهِ افضٍد :دس جْبى ثیؾ اص  5هیلیَى ًفش ثش اثش اػتؼوبل دخبًیبت اص ثیي هی سًٍذ کِ هوکي
اػت دس ػبل ّبی آتی ایي تؼذاد ثِ  8هیلیَى ًفش ثشػذ اهب ثب تشک هصشف دخبًیبت هی تَاى اص ٍقَع ایٌگًَِ
هشگ ّب پیـگیشی کشد
هشًذی دس اداهِ افضٍد  :دخبًیبت هی تَاًذ هٌجش ثِ ػشعبى ّبی سیِ ،حٌجشُ ،کلَى ،هشی ،هؼذُ ٍ خَى ٍ ّن
چٌیي ثبػث ػقظ جٌیي ٍ ًبصایی ؿَدقیوت هَاد دخبًی ثبیذ ثِ حذی افضایؾ یبثذ کِ اص تَسم ثبالتش ثبؿذ ثِ
ّویي دلیل سًٍذ کًٌَی افضایؾ قیوت هَاد دخبًی ،ثبصداسًذُ ًیؼت .حتی تصبٍیش ثْذاؿتی سٍی پبکت ّبی
ػیگبس ًیض ثبیذ ّـذاسی ٍ ثبصداسًذُ ثبؿٌذ.
سییغ فشٌّگؼتبى ػلَم پضؿکی کـَس دس خبتوِ صحجت ّبیؾ افضٍد :هوٌَػیت فشٍؽ هَاد دخبًی ثِ افشاد صیش
 ۱۸ػبل ٍ ّوچٌیي ادغبم خذهبت هـبٍسُ ٍ تشک ػیگبس دس ؿجکِ اص هَاسد قبًًَی اػت کِ ثبیذ ا جشایی ؿًَذ اهب
هتبػفبًِ اکٌَى پضؿکبًی سا هیثیٌین کِ ػیگبس هیکـيد .

کبظن ًذافی،سئیغ هشکض ػالهت هحیظ ٍکبس ٍصاست ثْذاؿت گفت  :خَؿجختبًِ دس کـَس جشائن هبلیبتی تب 4.2
دسصذ افضایؾ یبفتِ کِ ایي اقذام هٌجش ثِ کبّؾ هصشف هَاد دخبًی هی ؿَد دس حبلی کِ دس چٌذ ػبل اخیش
هصشف ػیگبس تب حذٍدی کبّؾ داؿتِ اػت اهب هصشف قلیبى دس جبهؼِ افضایؾ داؿتِ اػت کِ ایي جبیگضیٌی ثِ
ؿذت ًگشاى کٌٌذُ اػت.
ایـبى دساداهِ افضٍد :یکی اص چبلؾّبی هْن ٍصاست ثْذاؿت دس هوٌَػیت اػتؼوبل دخبًیبت دس اهبکي ػوَهی ثب
کؼبًی اػت کِ هؼئَل کٌتشل ایي اهکبى ّؼتٌذ ٍ ٍصاست صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست ثبیذ کٌتشل فضایٌذُ ای سا ثش
سٍی ایي اهبکي داؿتِ ثبؿذ.
ؿْشام سفیؼی فش ،ػشپشػت دفتش آهَصؽ ٍ استقب ػالهت ٍصاست ثْذاؿت  90 :دسصذ افشاد اػتؼوبل دخبًیبت سا اص
ات اػتؼوبل
ػي پبییي تش اص  18ػبل ؿشٍع هی کٌٌذ ،آهَصؽ ٍ آگبّی ّبی الصم دس هَسد خغشات ٍ هضش
دخبًیبت سا اص ػٌیي دثؼتبى ٍساٌّوبیی ثشای کلیِ داًؾ آهَصاى الصم ٍ ضشٍسی اػت ٍکوپیي هلی صًذگی ػبسی
اص دخبًیبت دس ّ 22ضاس ٍ  500هذسػِ ساٌّوبیی ػشاػش کـَس ثشای جوؼیت  2.5هیلیًَی تـکیل هی ؿَد،
ّوچٌیي ًوبیـگبّی ثِ هذت ّ 3فتِ دس ایي ساػتب دس هذاسع ثشگضاس خَاّذ ؿذ کِ  18پَػتش دس هَسد اػتؼوبل
دخبًیبت ٍ هضشات آى ًیض دس ایي ًوبیـگبُ تَصیغ خَاّذ ؿذ.
الصم ثِ رکش اػت دفتش هـبسکت ّبی هشدهی ػبصهبى حفبظت هحیظ صیؼت ػضَکبسگشٍُ ػتبدکـَسی کٌتشل
دخبًیبت ثشای ثشگضاسی ّوبیؾ "سٍص ثذٍى دخبًیبت "ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ پض ؿکی ثَدُ اػت کِ دس
خشداد هبُ ػبل جبسی دس ػبلي ّوبیؾ ّبی" ؿوغ "ؿْشداسی تْشاى ثشگضاسؿذ هی ثبؿذ.

کارگاُ هقدهاتی آهَزضی با عٌَاى فرآیٌدّا ٍتکٌیک ّاي تسْیلگري
ایي کبسگبُ ثِ هٌظَس آؿٌبیی ثب داًؾ الصم ٍهْبست ّبی اسصؿوٌذ تؼْیل گشی ( دس پشٍطُ ّبی حفبظت هـبسکتی
اص هحیظ صیؼت) ٍ تَاًوٌذی اجشای پشٍطُ ّبی هشثَعِ دس تبسیخ  23 ٍ 22خشداد کبسگبُ آهَصؽ تؼْیلگشی
تَػظ اًجوي پبهب ثشگضاسؿذ .اص دفتش هـبسکت دٍ کبسؿٌبع جْت ثِ کبس گیشی هْبست ّب دس استجبط ثب جَاهغ
هحلی دسکبسگبُ هزکَس ؿشکت کشدًذ .
 ثیبى ّذف کلی اص ثشگضاسی کبسگبُ  ( :اًجبم دیذگبُ ًٍگشؽ تؼْیلگشی دس آهَصؽ ٍجلت هـبسکت هشدهی-آؿٌبیی ثب ٍیظگی تؼْیلگش-تقَیت هْبست تؼْیل گشی ٍ)..........
اًجبم فؼبلیت گشٍّی  (:سٍؽ فؼبل آهَصؽ ٍیبدگیشی ،ایي ؿیَُ دس  6هشحلِ قبثل اجشا ػت.ایي هشاحل قبثلاًؼغبف ّؼتٌذ).
ثیبى  13اصل هْن کِ تؼْیلگش ثشای یبدگیشی هَثش ثبیذ داؿتِ ثبؿذ.ضشٍست ّبی هـبسکت ثشای ثْتش ؿذى صًذگی ٍیظگی ّبی اخالقی تؼْیل گشٍیظگی ّبی حشفِ ای تؼْیل گش-اثضاس دس تؼْیلگشی

ًطست ّاي هطترک دفتر هطارکت ّاي هردهی  ،سوي ّاي هحیط زیستی ًٍوایٌدگاى

ٍزارت

بْداضت ،درهاى ٍآهَزش پزضکی برگسار ضد.
دسایي دٍ ًـؼت ،هقشس ؿذعشح "تذٍیي ٍاػتقشاس الگَی صیؼت ثَم ّبی ػبلن ثبهَضَع پؼوبًذ

"اص عشیق

هـبسکت ٍتقَیت ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد ثِ هٌظَس آهَصؽ حفظ ٍ تَػؼِ صیؼت ثَم ّبی پبیذاس ٍفشاّن آٍسدى
تبهیي ثْذاؿت ٍدسهبى هٌبعق هحشٍم کـَس اص عشیق گؼتشؽ خذهبت

ثْذاؽتی،دسهبًی ٍآهَصؿی ثب ّوکبسی

دفاتش ػبصهبى ّبی هشدم ًْبدٍ خیشیي ػالهت ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی اًجبم ؿَد.

دٍرُ آهَزضی  ،تارید  5لغایت  7تیر  1397با هَضَعیت هباًی ٍ اصَل تغییر ًگرش ٍ رفتار کارضٌاساى با رٍیکرد هطارکتی در
استاى قسٍیي برگسار ضد.
دٍ سُ آهَصؽ آؿٌبیی ثب هجبًی ٍ اصَل تغییش ًگشؽ ٍ سفتبس کبسؿٌبػبى ثب سٍیکشدّبی هـبسکتی ،ثب حضَس هذیشاى  ،هؼبًٍبى حَصُ هؼبًٍت آهَصؽ
ٍ پظٍّؾ ٍ سٍػبی اداسات آهَصؽ ٍ پظٍّؾ حفبظت هحیظ صیؼت اػتبى ّبی ػشاػش کـَس اص تبسیخ  6تب  7تیشهبُ دس ؿْش قضٍیي ثشگصاس ؿذ .
ّبی هشدهی دس ایي
ثِ گضاسؽ اداسُ سٍاثظ ػوَهی اداسُ کل حفبظت هحیظ صیؼت اػتبى قضٍیي ،طیال هْذی آقبیی ،هذیشکل دفتش هـبسکت
کبسگبُ آهَصؿی اظْبس داؿت  :اصل  50قبًَى اػبػی هب سا هَظف هی کٌذ کِ ثِ هحیظ صیؼت تَجِ داؿتِ ثبؿین ٍ اص آًجب کِ ؿشایظ کًٌَی
هحیظ صیغت کـَس حبصل سفتبس تک تک هب اػتّ ،ش ًَع سفتبس هثجت فشدی ًیض هی تَاًذ دس ثْجَد ٍضؼیت هحیظ صیؼت اثشگزاس ثبؿذ  .ثب ایي
ّذف ٍ ثشای ّوشاُ کشدى ثیـتش ؿْشًٍذاى چبلؾ ثیصثبلِ ساُ اًذاصی ؿذ.
ٍی ثب اؿبسُ ثِ اقذاهبت اًجبم ؿذُ دس عشح ثی صثبلِ ثب یک ثشًبهِ هٌؼجن صذ سٍصُ اص تبسیخ  1دی هبُ  1396تب  13فشٍسدیي ػبل جبسی ،گفت:
ایي عشح ،اٍلیي ثشًبهِ صذ سٍصُ هَضَع هحَس ثب ّذف جلت هـبسکت ػوَم هشدم ،تقَیت هؼٍَلیت اجتوبػی ٍ ایجبد حؼبػیت دس حَصُ
فشٌّگ ػبصی ثشای هقبثلِ ثب هؼضالت هحیظ صیؼتی ثَد کِ ثبصخَسدّبی هٌبػجی سا اص آحبد هشدم ٍ هؼٍَلیي کـَس دسیبفت کشد.
ایـبى ثب تبکیذ ثش ایٌکِ دس ایي عشح  1هیلیَى ٍ ّ 750ضاس ًفش ػبػت ،آهَصؽ دس ػشاػش کـَس داؿتِ این ،افضٍد :ثب تَجِ ثِ تجشثِ هَفق چبلؾ
ثی صثبلِ عشح ّبی هـبثِ سا ثب ّوذلی ٍ ّوکبسی ثشای حؼبع کشدى جبهؼِ ًؼجت ثِ هؼضالت پیؾ سٍی هحیظ صیؼت کؿَس ثشًبهِ سیضی ٍ
اجشا خَاّین کشد.
ٍی دس اداهِ گفت  :دس حبل تذٍیي یک ثشًبهِ اقذام جْت ػبهبًذّی هـبسکت ّبی هشدهی ٍ تْیِ دػتَالؼول ٍ ساّجشد جلت هـبسکت ثشای ّش
یک اص ریٌفؼبى ّؼتین.
هذیش کل دفتش هـبسکت ّبی هشدهی ػبصهبى حفبعت هحیظ صیؼت ّذف اص ثشگضاسی ایي کبسگبُ آهَصؿی دٍ سٍصُ سا اسئِ اصَل ٍ ًکبت اصلی
هـبسکت ّبی هشدهی ،اػتفبدُ اص تجشثیبت ثیي الوللی حَصُ هـبسکت ،ثبصًگشی دیذگبُ ّب ٍ ایجبد ًگشؽ ًَ ًؼجت ثِ ریٌفؼبى دفبتش هـبسکت
اػتبى ّب ػٌَاى کشد.

جلسِ اي در ذصَظ ٍقف با هحَریت اضاعِ ٍترٍیج " ٍقف هحیط زیستی " درجاهعِ درتارید
 97/4/16درهحل دفتر هطارکت ّاي هردهی برگسار ضد.
دسایي جلؼِ کِ ثب حضَس هذیشکل دفتش هـبسکت هشدهی ٍهذیش هَػؼِ فقِ پَیبى ثشگضاسؿذ ،ضوي ثحث ٍتجبدل
ًظش دسخصَف لضٍم تشٍیج فشٌّگ ٍقف هحیظ صیؼتی دسجبهؼِ ،تْیِ ٍتَلیذ هحتَای م حیظ صیؼتی ٍ تْیِ
ثشٍؿَسآهَصؿی ثِ هٌظَس تَاًوٌذػبصی ٍآگبّی دادى ثِ کلیِ اقـبس ٍآحبد جبهؼِ ،خصَصب جبهؼِ خیشیي ٍ
داٍعلجبى اهَس خیشیِ دسدػتَس کبس قشاسگشفت.

دٍرُ آهَزضی رٍش ّاي برًاهِ ریسي ٍ هدیریت یادگیري هجازي ٍ ًحَُ اجراي برًاهِ ّاي آهَزضی
سال ( )97در تاريخ  19الی  21تیرهاُ در ساري برگسار ضد .
هجبحث هغشح ؿذُ دس ایي دٍسُ ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ.

*ثحث ٍ تجبدل ًظش پیشاهَى تجییي ثشًبهِ ّبی آهَصؽ هحیظ صیؼت دس حَصُ آهَصؽ هحیظ ثبًی .
*تججیي ثشًبهِ ّبی آهَصؽ هحیظ صیؼت دس حَصُ آهَصؽ هجبصی ٍ ضوي خذهت کبسکٌبى ثب ثحث ٍ
ؽسکت ّوِ اػضب (ػتبدی ٍ اػتبًی )
*تجییي ثشًبهِ ّبی دفتش هـبسکت ّبی هشدهی تَػظ هذیشکل دفتش.
ت هـبسکت ّبی هشدهی ٍ تؼییي اقذاهبت هَسد ًظش ثشای
*اداهِ ثحث ٍ تجبدل ًظش پیشاهَى ثشًبهِ ّبی دفس
هَضَع آة ٍ تبالة .

