بسمه تعالی
نکات مهم در ارتباط با بازدید از دریاچه گهر
فػل گشدضگشی دسیبچِ گْش ّش سبلِ اص ًیوِ دٍم خشداد ضشٍع هیضَد ٍ تب پبیبى  31ضْشیَس ّوبى سبل ثِ پبیبى
هیسسذ .ثِ هٌظَس حفبظت اص هحیط صیست ٍ تَسؼِ پبیذاس سبصهبى حفبظت هحیط صیست ٍ اداسُ کل هیشاث فشٌّگی،
غٌبیغ دستی ٍ گشضگشی لشستبى ثب ّوکبسی ٍ ّوبٌّگی اداسات هسئَل دس هٌطقِ حفبظت ضذُ اضتشاًکَُ ثِ هٌظَس
سػبیت حقَق گشدضگشاى ٍ تالش دس جْت حفظ ٍ حشاست دس ساستبی تَسؼِ پبیذاس اًجبم ٍظیفِ هی ًوبیٌذ.
ًکبتی کِ ثِ هٌظَس ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص سفش ثِ دسیبچِ گْش دس هٌطقِ حفبظت ضذُ اضتشاًکَُ لشستبى ٍ لزت ثشدى اص
ایي سفش الصم است ثِ آًْب تَجِ ضَد ٍ دس طَل هذت صهبى سفش آىّب سا سػبیت ًوَد ثِ ضشح ریل هی ثبضٌذ :
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ٍسٍد گشدضگشاى خبسجی ثِ هٌطقِ حفبظت ضذُ سبصهبى هحیط صیست ثبیستی ثب هجَص سبصهبى حفبظت هحیط
صیست کطَس ثبضذ.
کلیِ گشدضگشاى دس هذت ٍسٍد ثِ هٌطقِ ثیوِ هیضًَذ.
ّوشاُ داضتي کَلِ پطتی ،لجبس گشم ،کفص هخػَظ تشاکیٌگ یب اسپَست ٍسصضی ،داسٍّبی هػشفی سٍصاًِ
ضشٍسی
اجبق گبص هسبفشتی دس هحل کوپ دسیبچِ گْش کشایِ دادُ هیضَد.
صغبل دس فشٍضگبُّبی هَاد غزایی جْت کجبة دس هحل ٍسٍدی دسیبچِ گْش (پبسکیٌگ چطوِ خشم) ثِ فشٍش
هیسسذ.
ّوشاُ آٍسدى ّشگًَِ ٍسبیل لَْ ٍ لؼت ،هَاد هخذس ٍ هطشٍثبت الکلی هوٌَع ٍ پیگیشد قبًًَی داسد.
پالستیک هخػَظ جوغ آٍسی صثبلِ دس هحل دس هحل چطوِ خشم ثیي گشدضگشاى تَصیغ هیگشدد.
گشدضگشاى دس خػَظ ثشگشداًذى صثبلِّبی تَلیذی خَد ثِ هحل چطوِ خشم اقذام ٍ ّوکبسی الصم سا هؼوَل
داسًذ.
اص کلیِ گشدضگشاى کبست ضٌبسبیی هؼتجش اخز هیگشدد ٍ الصم است صهبى ثشگطت خَد سا ثِ هسئَل خذهبت
هٌطقِ اطالع دٌّذ ٍ کبست خَد سا تحَیل گیشًذ.
ّشگًَِ حبدثِ یب هطکل سا دس طَل هسیش چطوِ خشم تب دسیبچِ گْش ثِ ًیشٍّبی اًتظبهیً ،یشٍّبی هیشاث
فشٌّگی ٍ هحیط صیست هستقش دس هٌطقِ اطالع دٌّذ.
اص ضْش دٍسٍد تب هحل پبسکیٌگ هبضیي ّب چطوِ خشم  19کیلَهتش ثَدُ ٍ ثؼذ اص هحل ثبساًذاص گشدضگشاى ػضیض
ثب طی هسبفت  13/5کیلَهتش پیبدُ اص هسیش هطخع هبلشٍ ٍ ثؼذ اص طی هسبفت هَسد ًظش ثِ هذت حذاکثش 3/5
تب  4سبػت ثِ دسیبچِ گْش هی سسٌذ.
ًشخ کلیِ خذهبت سٍی ثٌش دس هحل چطوِ خشم ًػت هیگشدد.

اص ایٌکِ دس حفظ ٍ ًگْذاسی هحیط صیست ٍ ایجبد فضبی ضبد ٍ اهي هسئَلیي هٌطقِ سا یبسی هیکٌیذ اص ضوب
سپبسگزاسین ٍ آسصٍی دیذاس هجذد ضوب سا داسین.

