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اداره کل حفاظت محیط زیست
استان یزد در چهل و یک سالگی
انقالب اسالمی ایران
اکنـون کـه چهـل و یـک سـال از عمـر پـر برکـت
انقالب اسلامی را پشـت سـر مـی گذاریم مـروری بر
اقدامـات صـورت گرفتـه ایـن اداره کل مـی تواند ما را
در مـروری بـر افتخـارات محیط زیسـت در گذشـته و
همچنین در ترسـیم چشـم انـداز آینده یاری بخشـد.
وقـوع انقالب بـرای حفاظت محیط زیسـت یک تحول
منحصربفـرد بـود ,چـرا که انقالب توانسـت سـازمان و
دیدگاههـا را از شـکار بانـی بـه محیط بانی  ,بـا برنامه
هـا  ,قوانیـن و اهـداف کالن تـری تغییر دهد.
قبـل از انقلاب ،حفاظت محیط زیسـت تحـت عنوان
شـکاربانی  ,یـک دسـتگاه سـاده  ,صرفـا» نقـش
حفاظـت از گونـه هـای حیات وحش را داشـت  ,اما به
برکـت نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایـران امروزه
در آسـتانه چهـل و یکمین سـالگی انقلاب  ,حفاظت
محیـط زیسـت بـا ایفـای نقـش نظارتـی حاکمیتـی
در حفاظـت از جنـگل هـا ,مراتـع  ,حیـات وحـش ,
مدیریـت صنایـع  ,کنترل آلودگی و پسـماندها ,منابع
آب و حتـی مدیریـت شـهری یک دسـتگاه تاثیرگذار
و مهـم در تصمیمـات کالن کشـور بحسـاب مـی آید.

در نـگاه کلـی رویکـرد محیـط زیسـت در رشـد و ارتقـاء کشـور  ,در کنار توسـعه و سلامت جامعـه و حفاظت از
جنـگل هـا  ,آب و خـاک مدیریـت مـی شـود .بی تردید بخشـی از دسـتاوردهای دولتها در این سـال هـا به رغم
همـه مشـکالت موجـود در عرصـه محیـط زیسـت تحقـق یافته اسـت .امـا هنـوز راهی طوالنـی در پیـش داریم
کـه بـرای حرکـت آن نیازمنـد مـرور و تحلیـل اقدامات مرتبـط هسـتیم و ارائه این گـزارش خود دلیلی بـر اراده
و جدیـت مسـئولین ارشـد اسـتان بـرای بهبـود وضعیت محیط زیسـت اسـتان می باشـد .اميد اسـت بـا عنايت
مسـئولين و آحـاد مردم بسـتر مناسـبي جهت بهينه سـازي و احيا محيط زيسـت اسـتان به گونـه اي فراهم آيد
تـا در سـريعترين زمـان ضمـن دسـتيابي بـه مراحـل پيشـرفت علـم و صنعـت ،بتوانيم در محيط زيسـتي سـالم
زندگـي كـرده و آن را بـه عنـوان ميراثـي جاودان به نسـل هـاي آتي واگـذار نماييم.
دستاوردهای حوزه محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
• حفظ و حراست از زیستگاههای طبیعی کشور در قالب مناطق تحت مدیریت محیط زیست
• راه اندازی سايت هاي تكثير و پرورش حيات وحش
• انجام مطالعات طرح جامع مدیریت مناطق چهارگانه ،طرح های پژوهشی و آموزشی
• مشارکت مردمی در حفظ زیستگاهها و تنوع زیستی
• اولین تجربه مدیریت خودگردان آثار طبیعی – ملی در کشور
دستاوردهای حوزه محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
• محدودیت و ممنوعیت استقرار صنایع آالینده و پرآبخواه بویژه در محور عقدا-مهریز
• تعیین پهنه های دامداری و مرغداری براساس اصول آمایش سرزمین
• راه اندازی ایستگاه های سنجش کیفی هوا و تابلوهای نمایشگر
• مدیریـت پسـماندهای صنعتـی از طریـق تفاهـم نامه همکاری اسـتانداری با صنـدوق ملی محیط زیسـت برای
اولیـن بار
• تصویب پهنه های صنعتی به منظور استقرار صنایع سنگین و آالینده
کسب عناوین برتر اداره کل حفاظت محیط زیست یزد در یکسال اخیر
 -1کسب رتبه دوم در شاخص های اختصاصی (رشد  91درصدی در بین ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور)
 -2کسـب رتبـه دسـتگاه برتـر درگروه عمومی ،اجتماعی و قضایی جشـنواره شـهید رجایی شـهریور
1398
 -3کسب رتبه غرفه برتر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
 -4کسـب عنـوان پژوهشـگر برگزیـده در سـطح سـازمان حفاظـت محیط
ز یست
 -5کسـب رتبـه روابط عمومی برتـر در ارزیابـی ادارات کل حفاظت
محیط زیسـت سراسـر کشور
 -6کسـب عنـوان محیـط بـان نمونـه کشـوری در روز ملـی
محیـط بان
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