روس جهاًی سهیي پاک
شعار روس جهاًی سهیي پاک در سال :2022

" سزهایهگذاری در سهیي با کاهش پالستیک"
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روس جهاًی سهیي پاک
شعار روس جهاًی سهیي پاک در سال :2021

" احیای سهیي (افشایش بهزه وری بزای توسعه پایدار)"
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روس جهاًی سهیي پاک
شعار روس جهاًی سهیي پاک در سال :2020

" اقدام بزای تغییزات اقلیوی"

تغییزات آة ٍ َّا یکی اس ثشرگتزیي هَظَػبت جْبًی است کِ ثطزیت ثب آى دست ثِ گزیجبى هی ثبضذ
ٍ تب سهبًی کِ هب اقذاهبت پیطگیزاًِ ثزای تغییز اٍظبع را ضزٍع ًکٌین  ،سهیي ٍ ًسل ّبی آیٌذُ در هؼزض
خطز خَاٌّذ ثَد.
ثِ ػجبرت دیگز هَظَع رٍس سهیي  ۲۰۲۰هسئَلیت ّز فزد در سزاسز جْبى است کِ ثبیذ ثب ثزداضتي گبم
ّبی السم ثزای کٌتزل تغییزات آة ٍ َّا کوک کٌٌذ.
رٍس سهیي یک رٍیذاد یک رٍسُ ًیست ،هطبرکت ّبی ّز چٌذ کَچک هب هی تَاًذ تفبٍت ثشرگی ایجبد کٌذ
ًوبیی .
م
تب هب ثتَاًین اقلیوی هٌبست ثزای خَد ٍ ًسل ّبی آتی فزاّن
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روس جهاًی سهیي پاک
شعار روس جهاًی سهیي پاک در سال :2019

" روس دوستی با سهیي و سیاره آبی"

رٍس جْبًی «سهیي پبک » ثِ ػٌَاى ًوبدی اس تزٍیج فزّي گ حفبظت ٍ ًگْذاری اس هحیط سیست ٍ رٍس
دٍستی ثب سیبرُ آثی ًبم گذاری ضذُ است  .سیبرُای کِ پبک آفزیذُ ضذُ ٍ ّز ًسل اس ثطز آى را ثزای
ًسل ثؼذی ثِ ارث خَاّذ گذاضت.
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روس جهاًی سهیي پاک
شعار روس جهاًی سهیي پاک در سال :2018

ًه به کیسه های پالستیکی
دٍم اردیجْطت ُ ر سبل ثزاثز ثب  22آٍریل رٍس جْبًی "سهیي پبک" ًبم دارد.
ّوِ سبلِ هصبدف ثب ایي رٍس اس یک ضؼبر جْبًی در ایي خصَظ پزدُ ثزداری هی ضَد.
تبریخچِ ایي هٌبسجت ثِ سبل  ٍ 1969سهبًی ثبس هیگزدد کِ جبى هک هًَل فزسًذ یک هجلغ دیٌی هستقل ٍ
ػالقوٌذ ثِ ػزصِ دیي ،ػلن ٍ صلح ،ا یذُ ثزگشاری یک رٍس جْبًی ثِ ًبم رٍس سهیي پبک را در ّوبیص
یًَسکَ درثبرُ هحیط سیست هطزح ٍ در ّوبى سبل پزچن سهیي پبک را طزاحی کزد.
یَتبًت دثیز کل سبسهبى هلل ( )1971 -1962اس ایذُ هک کًَل استقجبل کزد ٍ ایي رٍس ثِ یک رٍس جْبًی
در تقَینّبی سزاسز دًیب تجذیل ضذ.
در ایزاى ًیش ّوشهبى ثب دیگز کطَرّبی جْبى ّفتِ سهیي پبک اس رٍس دٍم اردیجْطت ثِ هذت یک ّفتِ در
سزاسز کطَر ثزپب هی ضَد ٍ ًخستیي رٍس ایي ّفتِ (دٍم اردیجْطت هبُ ) ثِ ًبم رٍس سهیي پبک ًبهگذاری
ضذُاست.
ًطٌبلجئَگزافیک ثزای آى کِ ّز کس سْوی در ثْتز ضذى َّای اطزافش داضتِ ثبضذ ًکبتی را پیطٌْبد
کزدُ است :
 -1در استفبدُ اس کبغذ صزفِ جَیی کٌیذ ٍ سؼی کٌیذ کبرّبیتبى را ثذٍى استفبدُ اس کبغذ اًجبم دّیذ  .ثِ
طَر هثبل تب حذ اهکبى قجط ّبیتبى را اس طزیق ایٌتزًت پزداخت کٌیذ  .صزفِ جَیی در کبغذ در ٍاقغ ثِ
هؼٌبی کوتز ثزیذُ ضذى درخ تبى اطزاف ضوبست کِ ّز سبلِ ّشاراى ّشار اس آًْب ثزای تَلیذ اًَاع
کبغذّبیی کِ در طَل رٍس در اختیبر ضوب قزار هی گیزد تلف هیضًَذ ٍ در ػیي حبل ثب ایي کبر سثبلِ کوتزی
تَلیذ ضذُ ٍ دی اکسیذ کزثي کوتزی تَلیذ هیضَد.
 -2در سبخت ٍ اًجَُ ضذى جٌگل ّب ضوب ّن کوک کٌیذ .کبضت ّز ًْبل هیتَاًذ سبلّبی سبل ّن خبطزُ
خَضی ثزای ضوب ٍ ّن کوکی ثِ هحیط سیستتبى ثبضذ.
 -3ثِ اًجوي ّبی حوبیت اس هحیط سیست کوک کٌیذ  .آىّب ثب تالش ثی ٍقفِ خَد سؼی در ًجبت سهیي
دارًذ.
 -4در هحل کبرتبى ّن ثِ سجش ثَدى سهیي فکز کٌیذ .اس هذیز ثخص خَد ثخَاّیذ کِ ثزًبهِای تزتیت دّذ
کِ کبغذ کوتزی هصزف ضذُ ٍ اسزاف ًطَد .ثزای ًَضتي اس ّز دٍ رٍی کبغذ استفبدُ کٌیذ.
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 -5اگز ثِ سفز رفتي فکز هی کٌیذ حتوب سفز ثب قطبر را در اٍلَیت قزار دّیذ  .تحقیقبت ًطبى هی دّذ کِ
دی اکسیذ کزثٌی کِ قطبرّب ثزای سهیي تَلیذ هی کٌٌذ  4تب  15درصذ کوتز اس َّاپیوبّبست  .پس قطبر را
فزاهَش ًکٌیذ.
 -6در هصزف آة صزفِجَیی کٌیذ .اسراف در آة هی تَاًذ ثِ ظزر سهیي توبم ضَد ٌّ .گبم دٍش گزفتي
سهبى هطخصی را در ًظز ثگیزیذ ٍ دقبیق طَالًی ثیدلیل سیز دٍش ًوبًیذ ٍ آة را ثی ػلت ثبس ًگذاریذ.
 -7در هحلِ خَد جستجَ کٌیذ  .هیتَاًیذ اس ّویي ّفتِ ثِ هحلِ خَد ثزٍیذ ٍ کوی کٌکبش کزدُ ٍ ثجیٌیذ
کِ سَپزهبرکت ّب ٍ دیگز هغبسُ ّب چطَر سثبلِ تَلیذ هی کٌٌذ ٍ چقذر هی تَاى ثِ آًْب ًکبت هفیذی را
گَضشد کزد.
-8اگز رٍد خبًِای ًشدیک هحل سکًَت ضوبست آى را سیز ًظز ثگیزیذ ٍ راُ ّبیی ثزای تویش ًگِ داضتي
آى ثِ ّوسبیِّب پیطٌْبد کٌیذ.
-9در ًْبیت ثْتزیي راُ کوک ثِ سهیي هی تَاًذ لذت ثزدى اس آى ثبضذ  .اس خبًِ ثیزٍى ثزٍیذ ٍ اًگیشُ خَد
را ثزای ًجبت ایي هحیط سیجب ثیطتز کٌیذ.
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اک
روس جهاًی سهیي پ
شعار روس جهاًی سهیي پاک در سال :2017

سواد هحیط سیستی و اقلین
دٍم اردیجْطت ّز سبل ثزاثز ثب  22آٍریل رٍس جْبًی "سهیي پبک" ًبم دارد.
ّوِ سبلِ هصبدف ثب ایي رٍس اس یک ضؼبر جْبًی در ایي خصَظ پزدُ ثزداری هی ضَد.
سَاد هحیط سیستی ،اقلین ضؼبر جْبًی ٍ ثب ّن ثِ سَی سهیي پبک ثِ ػٌَاى ضؼبر سبسهبًی حفبظت هحیط
سیست کطَر ثِ هٌبسجت دٍم اردیجْطت رٍس سهیي پبک اػالم ضذ.
سَاد هحیط سیستی ٍ اقلین دستَر کبر ثزًبهِ هحیط سیست هلل هتحذ در سبل  ۲۰۱۷است کِ اس رٍس جْبًی
هحیط سیست اهسبل تب پبیبى سبل ثبیستی در تَسؼِ آگبّی ّب ٍ سَاد م

حیط سیستی ٍ اقلیوی در سطح

کطَرّب اًجبم گیزد.
ثب ّن ثِ سَی سهیي پبک ًیش ثِ ػٌَاى ضؼبر سبسهبًی حفبظت هحیط سیست کطَر اس سَی دفتز هؼبًٍت
هحیط سیست اًسبًی سبسهبى حفبظت هحیط سیست اػالم ضذُ است.
ایي ضؼبر در راستبی جلت هطبرکت ّوگبًی در سهیٌِ حفبظت اس ػزصِ ّبی هحیط سیست ثِ ٍیژُ تَسؼِ
فزٌّگ هحیط سیستی اس طزیق فؼبلیت ّبی گستزدُ ثیي ثخطی ٍ هزدهی در سبل جبری پیص ثیٌی ضذُ
است
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روس جهاًی سهیي پاک
شعار روس جهاًی سهیي پاک در سال :2016

درختاى بزای سهیي و سهیي بزای سًدگی
رٍس جْبًی سهیي پبک ّز سبلِ در  22آٍریل هصبدف ثب  2اردیجْطت در توبم دًیب ثزگشار هیضَد ٍ ثِ ّوِ
هزدم یبدآٍری هیکٌذ کِ ًجبیذ سیبرُ خَد "سهیي" را فزاهَش کٌٌذ.
تبریخچِ ایي هٌبسجت ثِ سبل  ٍ 1969سهبًی ثبس هی گزدد کِ جبى هک هًَل فزسًذ یک هجلغ دیٌی هستقل
ٍ ػالقوٌذ ثِ ػزصِ دیي ،ػلن ٍ صلح ،ایذُ ثزگشاری یک رٍس جْبًی ثِ

ًبم رٍس سهیي پبک را در ّوبیص

یًَسکَ درثبرُ هحیط سیست هطزح ٍ در ّوبى سبل پزچن سهیي پبک را طزاحی کزد.
یَتبًت دثیز کل سبسهبى هلل ( )1971 -1962اس ایذُ هک کًَل استقجبل کزد ٍ ایي رٍس ثِ یک رٍس جْبًی
در تقَینّبی سزاسز دًیب تجذیل ضذ.
در ایزاى ًیش ّن سهبى ثب دیگز کطَرّبی جْبى ّفتِ سهیي پبک اس رٍس دٍم ا ردیجْطت ثِ هذت یک ّفتِ
در سزاسز کطَر ثزپب هی ضَد ٍ ًخستیي رٍس ایي ّفتِ

(دٍم اردیجْطت هبُ) ثِ ًبم رٍس سهیي پبک

ًبهگذاری ضذُ است.
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