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عطفي در رويارويي انسان با مظاهر طبيعي است و در اين ميان ضرورت دارد كه مسافران  ي سفرهاي نوروزي نقطه - 1

 هاي خدادادي با رعايت اخالق هاي الهي و ارزش مندي از اين موهبت محترم با همت و تالش خود ضمن بهره

رفتار و  ي هاي الهي را سرلوحه هاي ديني و اخالق زيست محيطي، صيانت از جلوه مندي از آموزه گردي و با بهره طبيعت

 .منش خود قرار دهند و در حفظ طبيعت و محيط زيست كوشا باشند

 

در حفاظت كه همه وظيفه داريم  شودشودشودشود    هاي اجتماعي محسوب ميهاي اجتماعي محسوب ميهاي اجتماعي محسوب ميهاي اجتماعي محسوب مي    محيط زيست سالم جزو سرمايهمحيط زيست سالم جزو سرمايهمحيط زيست سالم جزو سرمايهمحيط زيست سالم جزو سرمايهنبايد فراموش شود كه  - 2

توجهي به حفظ و پاسداشت طبيعت در نهايت با تخريب محيط زيست  بي .و نگهداري از اين مواهب طبيعي كوشا باشيم

پس بياييم  ؛آورد وجود مي به  مامي جانداران از جمله خود انساناي را براي ت همراه خواهد بود كه اين خود مشكالت عديده

ليت كنيم ئوو براي حفظ محيط زيست سرزمين پهناور ايران، احساس مس باشيمباشيمباشيمباشيم    بان طبيعت سرزمين خودبان طبيعت سرزمين خودبان طبيعت سرزمين خودبان طبيعت سرزمين خود    ما ديدهما ديدهما ديدهما ديده    يييي    همههمههمههمه

  .و به متخلفان تذكر دهيم

 

محل اسكان خود را در اماكني انتخاب كنند كه از پوشش گياهي و محل اسكان خود را در اماكني انتخاب كنند كه از پوشش گياهي و محل اسكان خود را در اماكني انتخاب كنند كه از پوشش گياهي و محل اسكان خود را در اماكني انتخاب كنند كه از پوشش گياهي و دهي گياهان،  هموطنان گرامي با توجه به فصل گل  - - - - 3333

 ....هاي درختان خودداري شودهاي درختان خودداري شودهاي درختان خودداري شودهاي درختان خودداري شود    سرشاخهسرشاخهسرشاخهسرشاخهتري برخوردار باشد و از لگدمال كردن گياهان و شكستن تري برخوردار باشد و از لگدمال كردن گياهان و شكستن تري برخوردار باشد و از لگدمال كردن گياهان و شكستن تري برخوردار باشد و از لگدمال كردن گياهان و شكستن     جنگلي كمجنگلي كمجنگلي كمجنگلي كم

 

به همراه داشته باشند و به همراه داشته باشند و به همراه داشته باشند و به همراه داشته باشند و     ندندندندكه نيازمند پخت مجدد نيستكه نيازمند پخت مجدد نيستكه نيازمند پخت مجدد نيستكه نيازمند پخت مجدد نيسترا را را را مسافران تا حد امكان غذاهاي آماده مسافران تا حد امكان غذاهاي آماده مسافران تا حد امكان غذاهاي آماده مسافران تا حد امكان غذاهاي آماده در زمان حضور در طبيعت،  - 4

عمل عمل عمل عمل     در صورت نياز به آتش، در حد امكان از زغال آماده استفاده كنند و از شكستن هرگونه سرشاخه درختان جلوگيري بهدر صورت نياز به آتش، در حد امكان از زغال آماده استفاده كنند و از شكستن هرگونه سرشاخه درختان جلوگيري بهدر صورت نياز به آتش، در حد امكان از زغال آماده استفاده كنند و از شكستن هرگونه سرشاخه درختان جلوگيري بهدر صورت نياز به آتش، در حد امكان از زغال آماده استفاده كنند و از شكستن هرگونه سرشاخه درختان جلوگيري به

از روشن كردن آتش در كنار درختان خودداري از روشن كردن آتش در كنار درختان خودداري از روشن كردن آتش در كنار درختان خودداري از روشن كردن آتش در كنار درختان خودداري ، همچنين خاكستر آتش را نيز با آب و خاك خاموش كنندخاكستر آتش را نيز با آب و خاك خاموش كنندخاكستر آتش را نيز با آب و خاك خاموش كنندخاكستر آتش را نيز با آب و خاك خاموش كنندحتماً و  آورندآورندآورندآورند

 .كه در اين شرايط ، بهترين كار همراه داشتن گاز پيك نيكي است كنندكنندكنندكنند

 

هاي  ستگاههاي توليدي را به اي و در پايان روز زباله داشته باشندآوري زباله را همراه  گردشگران كيسه مخصوص جمع - 5

 .ها و مناطق كوهستاني رها نكنندها و مناطق كوهستاني رها نكنندها و مناطق كوهستاني رها نكنندها و مناطق كوهستاني رها نكنند    هاي آب، درههاي آب، درههاي آب، درههاي آب، دره    هاي خود را در جنگل، ساحل دريا، كنار چشمههاي خود را در جنگل، ساحل دريا، كنار چشمههاي خود را در جنگل، ساحل دريا، كنار چشمههاي خود را در جنگل، ساحل دريا، كنار چشمه    زبالهزبالهزبالهزبالهقر تحويل دهند و تمس

 



هاي سازمان  از ديگر توصيه جلوگيري از شكار و صيد حيات وحش و عدم حمل هرگونه سالح، تبر، اره و تور صياديجلوگيري از شكار و صيد حيات وحش و عدم حمل هرگونه سالح، تبر، اره و تور صياديجلوگيري از شكار و صيد حيات وحش و عدم حمل هرگونه سالح، تبر، اره و تور صياديجلوگيري از شكار و صيد حيات وحش و عدم حمل هرگونه سالح، تبر، اره و تور صيادي - 6

ها و گياهان، از  حفاظت محيط زيست به مردم است و هموطنان الزم است به جاي شكار حيوانات و به جاي چيدن گل

 .ها از ديدن آن عكس لذت ببرند ها عكس بگيرند و سال آن

 

مراكز آتش مراكز آتش مراكز آتش مراكز آتش     در صورت مواجه شدن با هر گونه حريق در جنگل نسبت به خاموش كردن آن اقدام و يا بادر صورت مواجه شدن با هر گونه حريق در جنگل نسبت به خاموش كردن آن اقدام و يا بادر صورت مواجه شدن با هر گونه حريق در جنگل نسبت به خاموش كردن آن اقدام و يا بادر صورت مواجه شدن با هر گونه حريق در جنگل نسبت به خاموش كردن آن اقدام و يا باتفرجگران نوروز  - - - - 7777

 ....و موضوع را گزارش كنندو موضوع را گزارش كنندو موضوع را گزارش كنندو موضوع را گزارش كنند    بگيرندبگيرندبگيرندبگيرند    نشاني، محيط زيست و منابع طبيعي تماسنشاني، محيط زيست و منابع طبيعي تماسنشاني، محيط زيست و منابع طبيعي تماسنشاني، محيط زيست و منابع طبيعي تماس

 

مند شدن از محيط زيستي زيبا، سالم و با نشاط، در پاسداشت طبيعت كوشا باشند و با  منظور بهره مسافران نوروزي به - 8

 .زيست همكاري كنندبا مأموران و كارشناسان حفاظت محيط  ،هاي زيست محيطي و بهداشتي رعايت توصيه

 

ها را رها نكنند و  برند، زباله و در پايان ساعاتي كه در طبيعت به سر مي هاي طبيعي زباله نريزندهاي طبيعي زباله نريزندهاي طبيعي زباله نريزندهاي طبيعي زباله نريزند    در عرصهدر عرصهدر عرصهدر عرصهالزم است مردم  - - - - 9999

 ....اي داشته باشنداي داشته باشنداي داشته باشنداي داشته باشند    هاي جنگلي اعم از طبيعي و دست كاشت دقت و توجه ويژههاي جنگلي اعم از طبيعي و دست كاشت دقت و توجه ويژههاي جنگلي اعم از طبيعي و دست كاشت دقت و توجه ويژههاي جنگلي اعم از طبيعي و دست كاشت دقت و توجه ويژه    نسبت به سالمت درختان و بوتهنسبت به سالمت درختان و بوتهنسبت به سالمت درختان و بوتهنسبت به سالمت درختان و بوته

 

كه در نقاط مختلف كشور جاري هستند نيز مورد تأكيد  ها و نهرهاي طبيعيها و نهرهاي طبيعيها و نهرهاي طبيعيها و نهرهاي طبيعي    رودخانهرودخانهرودخانهرودخانههاي هاي هاي هاي     پاكيزه نگه داشتن حاشيهپاكيزه نگه داشتن حاشيهپاكيزه نگه داشتن حاشيهپاكيزه نگه داشتن حاشيه  -10

 .سازمان حفاظت محيط زيست است

 

يگان حفاظت محيط زيست در مناطق مختلف كشور در ايام نوروزي برقرار است و با فروشندگان حيوانات  ي گشت ويژه  -11

اي غيرمجاز در مناطق تحت مديريت حفاظت محيط هاي طبيعي و ساخت و سازه غيرمجاز و هرگونه تخريب محيط

 .شود توسط ضابطين دادگستري و مأموران اجرايي برخورد مي ،زيست

 

مسافراني كه قصد عزيمت به شهرهاي شمالي كشور را دارند،  ،در پايان با توجه به اجراي طرح مسير سبز ساحل پاك  -12

 .عمل آورند هين طرح همكاري الزم را ببا مأمورين اجرايي ا ،ضمن توجه كامل به حفظ محيط زيست

 

  

  

  

  

  

  

  

  

             پايگاه خبري بهار پرتال آموزش و ترويج، به نقل از


