شرح سمت «مسئول فضای
مجازی»
ايي ضزح ضبهل هَاردی است کِ ّز ًيزٍی فؼلی ٍ جذيذ کِ در ايي سوت هطغَل
است ٍ يب قزار است هطغَل ضَدً ،يبسهٌذ آگبّی اس آًْبست .سٌذ حبضز ثيبًگز
حذاقل سطح کيفی هَرد اًتظبر اس ّوکبراى ايي سوت است .اس ّويي رٍ هذيز
هزثَطِ ثزای ًظبرت ٍ سٌجص ًيزٍّبی خَد ثِ هؼيبرّبی اضبرُ ضذُ در آى اتکب
دارد.

تبريخ تْيِ95/3/26 :
تْيِ ضذُ تَسطّ :وبٌّگ کٌٌذُ ثخص رٍاثط ػوَهی
تبريخ آخزيي ثبسًگزی:
تؼذاد غفحبت 3 :غفحِ

w w w . w i l d l i f e . i r

اًجوي يَسپلٌگ ايزاًی ،يک هؤسسِ غيزدٍلتی سيست هحيطی ،هستقل ٍ غيزاًتفبػی فؼبل هی ثبضذ کِ تَسط تؼذادی داًطجَی ػالقوٌذ ثِ طجيؼت ٍ حيبت ٍحص ،اس هزداد
هبُ سبل  13۳0ثب ضوبرُ ثجت  13640ثِ غَرت رسوی فؼبليت خَد را آغبس ًوَدُ است .هحل دفتز هزکشی ايي اًجوي در تْزاى ٍاقغ گزديذُ ٍ حَسُ فؼبليت آى در سزتبسز کطَر
هی ثبضذّ .وچٌيي ،ايي اًجوي ثِ ّوکبری ثب سبيز ًْبدّبی فؼبل در سهيٌِ حيبت ٍحص در سطح ثيي الولل ًيش هی پزداسد.
اًجوي درحبل حبضز يَسپلٌگ ايزاًی را ثِ ػٌَاى پزچوی ثزای حفبظت در ايزاى هی داًذ ٍ درکٌبر آى اّويت سيبدی ثزای سبيز گَضتخَاراى قبئل هی ثبضذ .ثِ ػجبرت ديگز،
حيطِ فؼبليت اًجوي هتوزکش ثز «گَضتخَاراى» ايزاى ثَدُ ٍ در سهيٌِ پژٍّص ٍ هطبلؼِ رٍی آًْب ٍ تٌَيز افکبر جَاهغ هحلی درثبرُ آًْب ٍ درًْبيت حفبظت اس آًْب تالش هی
ًوبيذ.
درحبل حبضز ،ثيص اس ً 50فز ثِ ػٌَاى پزسٌل يب داٍطلت فؼبالًِ ثب ايي اًجوي ّوکبری ًوَدُ ٍ اًجوي ثب ديگز سبسهبى ّبی هزدم ًْبد در سبيز استبىّب ّوکبری ًشديک دارد.
اًجوي يَسپلٌگ ايزاًی اس ّيچ سبسهبى يب ارگبًی ثَدجِ هطخػی دريبفت ًٌوَدُ ٍ هخبرج آى اس هحل کوکّبی هبلی افزاد ٍ هَسسبت ،قزاردادّبی ّوکبری ،حق ػضَيت
افزاد ٍ فزٍش هحػَالت حوبيتی تأهيي هی گزددّ .وچٌيي ،ايي اًجوي ثِ هٌظَر اًجبم فؼبليتْبی خَد در راستبی اّذاف سبسهبًی ،در قبلت تَافقٌبهِ ّبی رسوی ثب ًْبدّبی
هختلف هلی ٍ ثيي الوللی ثِ ّوکبری هی پزداسد.
اسبس فؼبليتْبی آهَسضی اًجوي يَسپلٌگ ايزاًی ثز فؼبليت ّبی پژٍّطی استَار ثَدُ تب ثتَاًذ هجوَع ايي دٍ ثِ حفظ گًَِ در سيستگبُ ّبی طجيؼی آى هٌجز گزدد .ثذيي
هٌظَر ،اًجوي در سيستگبُ ّبی هختلف اثتذا ثِ هطبلؼِ ٍ ثزرسی ثَم ضٌبختی گًَِ ّذف ٍ سيست ثَم آى هی پزداسد ٍ سپس ثز اسبس ًتبيج ثذست آهذُ ،فؼبليتّبی حفبظتی،
آهَسضی ٍ يب هطبرکت هزدهی هٌبست را ،طزح ريشی هیکٌذ .در ايي راستب ،هحيط ثبًبى ٍ سبسهبى ّبی هزدم ًْبد هحلیّ ،وکبراى اغلی اًجوي در هٌبطق ثِ ضوبر هیرًٍذ.
درػيي حبل ،تالش اًجوي ّوَارُ ثز آى ثَدُ تب ثِ دٍر اس حَاضی ٍ احسبسبت ،تؼبهل سبسًذُ ٍ هٌطقی ثب سبسهبى حفبظت هحيط سيست در سطح کطَر ،استبًْب ٍ ضْزستبًْب
ثزقزار ًوبيذ ،تب اس ايي طزيق ثتَاًذ ثِ حفبظت اس هٌبطق کوک ًوبيذ.
هبهَريت سبسهبًی ػجبرت است اس:
 هطبلؼِ ٍ تحقيق درهَرد حيبت ٍحص ،ثخػَظ يَسپلٌگ ٍ سيست ثَم ّبی هزتجط ثب آى؛
 تٌَيز افکبر ػوَهی ثِ هٌظَر ارتقبی سطح آگبّی جبهؼِ در هَرد هحيط سيست ،حيبت ٍحص ٍ يَسپلٌگ؛
 حفبظت اس حيبت ٍحص ٍ سيستگبُ ّبی آًْب ،ثِ ٍيژُ يَسپلٌگ.
افتخبرات ٍ ّوکبری ّب:
 ثزًذُ رتجِ دٍم تطکل ّبی غيزدٍلتی در «جبيشُ هلی هحيط سيست ايزاى» ()13۳4
 ثزًذُ جبيشُ «حفبظت کٌٌذُ ّبی آيٌذُ  » Future Conservationistsاس هيبى  200تطکل غيزدٍلتی اس سزتبسز دًيب ()2006
 ثزًذُ جبيشُ «خزٍس سپيذ» اًجوي حوبيت اس حيَاًبت ايزاى ()13۳6
 ثزًذُ جبيشُ ثزتزيي هتخػع حفبظت اس حيبت ٍحص دًيب ثب ػٌَاى «آيٌذُ ای ثزای طجيؼت» اس هيبى  14۳هتخػع اس  56کطَر ()2009
 ثزًذُ جبيشُ ٍيژُ ّيئت داٍراى سَهيي جطٌَارُ ثيي الوللی «سيٌوب حقيقت» ثزای هستٌذ «غزٍة خجيز» در سبل 13۳۳
 ثزًذُ سيوزؽ ثلَريي ثْتزيي فيلن هستٌذ جطٌَارُ فيلن فجز ثزای هستٌذ «در جستجَی پلٌگ ايزاًی» در سبل  ٍ 1390جَايش هلی ٍ ثيي الوللی هتؼذد ديگز ثزای
ايي هستٌذ تبکٌَى
 ثزًذُ جبيشُ ػکس ثزگشيذُ هسبثقِ ػکس دٍرثييّبی تلِای جْبى ثِ اًتخبة هجلِ  BBC Wildlifeدر سبل 2014
 ثزًذُ جبيشُ ثْتزيي فيلن دٍرثييّبی تلِای حيبت ٍحص تَسط هَسسِ  World Land Trustدر سبل 2014
 ثزگشيذُ جبيشُ دٍسبالًِ دکتز سيذ جَاد قْبری در سبل 1393
 ثزگشيذُ يبسدّويي جبيشُ ثيي الوللی دکتز تقی اثتکبر در سبل 1394
ػضَيت در ًْبدّب ٍ سبسهبًْبی ثيي الوللی::
 ػضَ گزٍُ هتخػػيي کفتبرّبی اتحبديِ جْبًی حفبظت (اس سبل )2003
 ػضَ گزٍُ هتخػػيي گزثِ سبًبى اتحبديِ جْبًی حفبظت (اس سبل )2004
 ػضَ هجوغ جْبًی آهَسضگزاى در ثبؽ ٍحص (اس سبل )13۳6
 ػضَ ضجکِ جْبًی حفبظت اس يَسپلٌگ (اس سبل )2006
 ػضَ ضجکِ «ثزًبهِ رّجزی حفبظت» (اس سبل )2006
اًجوي يَسپلٌگ ايزاًی اس ثذٍ تبسيس تبکٌَى اقذاهبت هتؼذدی را در راستبی اّذاف خَد اًجبم دادُ است کِ گشارش آًْب را هیتَاى در ٍة سبيت اًجوي ثِ آدرس
 www.wildlife.irهطبّذُ کزد.
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هسئَل فضبی هجبسی

هذيز ٍ ّوبٌّگ کٌٌذُ ثخص رٍاثط ػوَهی

هسئَل فضبی هجبسی يک سوت داٍطلجبًِ ثَدُ ٍ هسئَليت تکويل ٍ ثِ رٍس کزدى ٍثسبيت اًجوي ٍ ّوچٌيي غفحِ ٍ کبًبل اًجوي در ضجکِ ّبی اجتوبػی را داراست.
هحتَای هَرد ًيبس جْت اًتطبر ،تَسط ثخص رٍاثط ػوَهی در اختيبر هسئَل فضبی هجبسی قزار خَاّذ گزفت.
ثب تَجِ ثِ اّويت رػبيت ًظن ٍ ثزًبهِ سهبًجٌذی ثزای اًتطبر اخجبر ٍ يب هحتَای هَردًيبس ،اس هسئَل فضبی هجبسی اًتظبر هی رٍد کِ هحتَای ارائِ ضذُ طجق ثزًبهِ هطخع
ثذٍى ّيچ تبخيزی در فضبّبی هَرد ًظز قزار گيزد .فضبّبی هجبسی اًجوي ًقص ٍيتزيي هَسسِ را داضتِ ٍ هسئَل فضبی هجبسی ّيچ هحتَايی را ثذٍى اجبسُ رٍاثط ػوَهی
ثزرٍی فضبی هجبسی قزار ًخَاّذ دادّ .وچٌيي ايي سوت ثِ حفظ ضئًَبت ٍ چْبرچَة ّبی اًجوي يَسپلٌگ ايزاًی هتؼْذ خَاّذ ثَد

 ثِ رٍس رسبًی ضجکِ ّبی اجتوبػی اًجوي ضبهل آپبرات ،ايٌستبگزام ،تلگزام ٍ ... -ثِ رٍس رسبًی ٍة سبيت اًجوي ضبهل خجزّب ،هقبالت ،ػکس ّب ٍ ...

هسئَل فضبی هجبسی هی تَاًذ اهَر هزثَطِ را ثِ غَرت غيزحضَری اًجبم دّذ .ثب تَجِ ثِ هبّيت کبر خجزی ،هوکي است هحتَای تَليذ ضذُ در ّز سهبًی ثِ هسئَل
فضبی هجبسی ارجب ضَد.

اس سهبى اهضبی قزارداد ثِ هذت يکسبل.

-

دارای تجزثِ هذيزيت هحتَای ٍة سبيت اطالع رسبًی يب فزٍضگبّی

-

دارای تجزثِ کبر ثب ّز يک اس فضبّبی هَرد اضبرُ

-

ضٌبخت ّزيک اس ضجکِ ّبی اجتوبػی ٍ اًتخبة هٌبست تزيي هحل ثزای اًتطبر ّز هطلت

-

ارائِ ثزًبهِ يک سبلِ ثزای هذيزيت ّز يک اس غفحبت ثِ ضکلی کِ ثِ رٍس رسبًی هستوز داضتِ ثبضٌذ.

-

ٍقت ضٌبسی ٍ تؼْذ کبری

-

کسبًی کِ تجزثِ کبفی در سهيٌِ ًگبرش هتَى خجزی رسوی ٍ تبثيز گذار را داضتِ ثبضٌذ در اٍلَيت خَاٌّذ ثَد

-

کسبًی کِ سبثقِ ّوکبری ثب اًجوي داضتِ ثبضٌذ ٍ اػضبی اًجوي در اٍلَيت خَاٌّذ ثَد
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