
:  2022شعار رٍس جْاًي هحيط سيست در سال 

، در کل کْکشاى تيليَى ّا سيارُ در کيْاى تيليَى ّا کْشکاى ٍجَد دارد"

  "ٍجَد دارديک سهيي  تٌْا اها، ٍجَد دارد
 

تِ دلیل ایٌىِ اهعال پٌجاّویي . ، ًمغِ ػغفی ترای رٍز جْاًی هحیظ زیعت هحعَب هی شَد2022ظال 

تل از رٍز جْاًی هحیظ زیعت، ، چٌذ رٍز ق2022در اٍایل شٍئي . ظالگرد ترگساری رٍز هحیظ زیعت اظت

در " 2022شؼار رٍز جْاًی هحیظ زیعت در ظال . گردیذالوللی اظتىْلن در ظَئذ ترگسار  ًشعت تیي

، اها تٌْا یه زهیي ٍجَد ّا ظیارُ ٍجَد دارد، در ول وْىشاى تیلیَىّا وْشىاى ٍجَد داردویْاى تیلیَى

 . "دارد

آى از عریك  تا تر زًذگی پایذار در ّواٌّگی تا عثیؼت تاویذ دارد رٍز جْاًی هحیظ زیعت 2022ترًاهِ 

.  پیش ترٍینتر ٍ ظثستر  ظثه زًذگی پان تعَی

ّفتِ هحیظ زیعت  خرداد ۲۲تا  ۱۶رٍز هحیظ زیعت در تمَین ایراى تراتر تا پاًسدّن خرداد اظت ٍ 

 .اظت

 

 
 



:  2021شعار رٍس جْاًي هحيط سيست در سال 

  تاسًگزی، تاسآفزيٌي ٍ تزهين
 

 
تا تتَاًٌذ ًظن  ًذتا ایي هضوَى افراد تایذ تصوین تگیرًذ تغییرات اًذوی در ظثه زًذگی خَد ایجاد وي

 .عثیؼت را تازگرداًٌذ

ّفتِ هحیظ زیعت  خرداد ۲۲تا  ۱۶رٍز هحیظ زیعت در تمَین ایراى تراتر تا پاًسدّن خرداد اظت ٍ 

 .اظت

 

 



رٍس جْاًي هحيط سيست   
 

 
 

 



( خزداد15)رٍس جْاًي هحيط سيست   ًجن صٍئي

 کاّش آاليٌذُ ّا ٍ پسواًذ؛ : 2019شعار رٍس جْاًي هحيط سيست در سال 

   سهيي سثش آسواى آتي،

 

 

 
 

 

 

 
 



( خزداد16)رٍس جْاًي هحيط سيست   پٌجن صٍئي

حذف آلودگی  : 2018شعار رٍس جْاًي هحيط سيست در سال 

  پالستیک

 
 

 



( خزداد16)رٍس جْاًي هحيط سيست   پٌجن صٍئي

 . مطبیعت من با : 2017شعار رٍس جْاًي هحيط سيست در سال 

ظال لثل ترای اٍلیي تار، ظازهاى هلل هتحذ  45. د اغاز شذهاجرا از وٌفراًعی در شْر اظتىْلن ظَئ

ّوسهاى تا ترپایی ایي . وٌفراًعی را تا هَضَع اًعاى ٍ هحیظ زیعت در شْر اظتىْلن ظَئذ ترگسار ورد

زیعت  ای را تصَیة ورد وِ هٌجر تِ تشىیل ترًاهِ هحیظ وٌفراًط هجوغ ػوَهی ظازهاى هلل لغؼٌاهِ

ّذف از ترگساری چٌیي رخذادّایی جلة تَجِ ػوَهی تِ هعائلی اظت وِ  .شذ UNEPظازهاى هلل یا 

ای را تِ هٌاظثت  در ظراظر جْاى هراظن ٍیصُ UNEP ظال اظت  44حاال . وٌذ هحیظ زیعت را تْذیذ هی

ّای خیاتاًی،  تَاًذ تِ اشىال هختلف تاشذ هثل راّپیوایی هراظن ایي رٍز هی. وٌذ ایي رٍز ترگسار هی

ّای  دٍچرخِ ظَاری، ًوایش، هعاتمات ًماشی ٍ همالِ ًَیعی در هذارض، درختىاری، فؼالیتّای  ّوایش

 ... هرتَط تِ تازیافت، پاوعازی ٍ

ّذف از ترگساری چٌیي رخذادّایی جلة تَجِ ػوَهی تِ هعائلی اظت وِ هحیظ زیعت را تْذیذ 

ی وٌذ تِ ػٌَاى هَضَع ایي رٍز ّر ظال ًیس یىی از هعایلی وِ شذیذاً هحیظ زیعت را تْذیذ م. وٌذ هی

. اًتخاب هی شَد

 

 



 به سوي طبیعت براي زندگي: 2016شعار رٍس جْاًي هحيط سيست در سال 

  

 :در استان اصفهان( خرداد ۱۶-۲۲)عىاويه روزهاي هفته محيط زيست 

 طبيعت و سالمتخرداد؛  ۱۶يكشىبه 

 خرداد؛ طبيعت و وهادهاي اجتماعي ۱۷دوشىبه 

 خرداد؛ طبيعت و صىعت ۱۸سه شىبه 

 خرداد؛ طبيعت و هىر ۱۹چهارشىبه 

 خرداد؛ طبيعت و رساوه ها  ۲۰پىجشىبه 

 خرداد؛ طبيعت و احكام الهي ۲۱جمعه 

 خرداد؛ طبيعت، كىدك و وىجىان  ۲۲شىبه 

 

 
 

 



:  2015سال  شعار رٍس جْاًي هحيط سيست در

 ّفت هيليارد رٍيا، يک سيارُ، تا احتياط هصزف کٌيذ

: پيام تاى کي هَى دتيز کل ساسهاى هلل هتحذ تِ هٌاسثت رٍس جْاًي هحيط سيست 

. است "ّفت هيليارد رٍيا، يک سيارُ، تا احتياط هصزف کٌين"شعار اهسال رٍس جْاًي هحيط سيست 

هِ هزدم، تذٍى افشايش تخزية هحيط سيست ٍ تِ خطز اًذاختي هٌاتع افشايش کيفيت سًذگي ُ ؛ّذف تَسعِ پايذار

ّايي کِ اًزصی کوتزی ها هي تَاًين ايي کار را تا تغييز الگَی هصزف خَد تِ سَی کاال. هَرد ًياس ًسل ّای آتي است

. ًجام تزساًينهصزف هي کٌٌذ، تْزُ تزداری تْيٌِ اس آب ٍ سايز هٌاتع ٍ ّوچٌيي کوتز ّذر دادى هَاد غذايي تِ ا

ّای تشرگي در سهيٌِ تَسعِ پايذار ٍ تغييزات اقليوي را شاّذ در ايي سال دگزگًَي، سهاًيکِ اهيذ دارين تا پيشزفت

تاشين، اجاسُ دّيذ تا رٍس جْاًي هحيط سيست را تا َّشياری تيشتز ًسثت تِ اثزات سيست تَهي فعاليت ّايواى جشي 

اجاسُ دّيذ هْواًذاراى تْتزی تزای . ّايواى فکز کٌينی سيست هحيطي اًتخاباجاسُ دّيذ درتارُ پياهذّا. تگيزين

 . سيارُ خَد تاشين

 

 

 
 

 

 

 

 



: هیالدی  2014شؼار رٍز جْاًی هحیظ زیعت در ظال 

 به نشانه مقابله با گرمایش زمین  

نه سطح  صدایتان را باال ببرید "

" دریاها را 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


