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دیباچه
انســان در جهــان امــروز بــا حجــم عظیمــی از دانــش بشــری مواجــه شــده کــه بایــد
بــا اســتفاده از ایــن دانــش هــای متــون محــور بتوانــد مســائل زیســتن خــود در جهــان
را تحلیــل و ســپس بشناســد تــا در نهایــت بتوانــد حــل کنــد و همزمــان دریچــه هــای
بیشــتر و بزرگتــری بــر فهــم و درک از جهــان بــه روی خــود و دیگــران بگشــاید.
ازهمیــن رو طــرح حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر طراحــی و برنامــه
ریــزی گردیــد تــا نخبــگان و کنشــگران اجتماعــی و محیــط زیســتی را گــرد هــم آورد و
در یــک فرآینــد اندیشــیدن و مــدارا ،در نهایــت امــکان رســیدن بــه فهــم و ادراک بیــن
االذهانــی در حــوزه محیــط زیســت محقــق گــردد.
از شــهریورماه  1394تــا شــهریورماه  1397بــه مــدت ســه ســال و بــا  55هفتــه اجــرا و
برگــزاری نشســت هــای حلقــه خوانــش زیســت محیطــی در اداره کل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان بوشــهر ،باعــث شــکل گیــری و گســترش حلقــه ای از فعــاالن و دغدغــه
منــدان زیســت محیطــی در اســتان بوشــهر شــده کــه در ایــن مســیر از هــم اندیشــی
ایشــان همچــون اتــاق فکــری نیــز اســتفاده شــده اســت .متــن هایــی انتخــاب شــده انــد
و مــورد خوانــش واقــع شــده انــد و ســپس بــه طــور خــاص بــر روی مفــاد و محتــوای آن
متــن هــا ،گفتگــو صــورت پذیرفتــه اســت.
ایــن جلســات هفتگــی هــر ســه شــنبه صبــح ســاعت ده در دبیرخانــه تاالبهــای اداره
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار شــده کــه در آن شــاهد حضــور
همــواره دکتــر حســین دلشــب؛ مدیــرکل و همچنیــن فعــاالن تشــکلهای غیردولتــی بــه
همــراه مدرســان دانشــگاه و همچنیــن روزنامــه نــگاران و اصحــاب رســانه بــوده ایــم .و
بــه نوعــی مبــدل بــه یــک ســنت گفتگویــی در حــوزه گفتمــان ســازی زیســت محیطــی
شــده اســت.
در ادامــه مجموعــه جداولــی طراحــی شــده کــه در آن عنــوان همــه  55نشســت حلقــه
هــای خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر درج گردیــده اســت.
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 10شهریور تحلیلاصلپنجاهمقانون
اساسیجمهوریاسالمیایران
1394

2

 17شهریور
1394

متن مورد خوانش
کتاب قانون اساسی

قرن 21؛ گفتگوی تمدنها کتاب دل در هوای پاک اثر
و باور به زمین
محمدتقی ابتکار

3

 24شهریور
1394

اقتصاد سبز
مصرف پایدار

کتاب دل در هوای پاک اثر
محمدتقی ابتکار

4

 31شهریور
1394

تغییرات آب و هوا

کتاب دل در هوای پاک اثر
محمدتقی ابتکار

5

 6مهر
1394

آسیب شناسی زیست
محیطی استان بوشهر

با حضور حسین دلشب
در رصدخانه مهر بوشهر

6

 14مهر
1394

اصل دوم ترمودینامیک

کتاب دل در هوای پاک اثر
محمدتقی ابتکار

7

 21مهر
1394

آموزش محیط زیست
به کودکان

کتاب کودک و محیط
زیست (درسنامه مدرسه
طبیعت) اثرپیتر کان و
استفن کلرت

8

 28مهر
1394

درباب انجمن نجوم و
محیط زیست بوشهر

برترین انجمن
مروج علم در ایران
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متن مورد خوانش

9

 6آبان
1394

اکران و تحلیل فیلم مستند
«خانه» ()HOME

مستند

10

 12آبان
1394

اکولوژی به زبان ساده

کتاب اکولوژی و محیط
زیست خودمونی
اثر نصرت اله صفاییان

11

19آبان
1394

طبیعت ،جامعه و انسان

کتاب محیط زیست و
نظریه اجتماعی اثر جان
بری

12

اول آذر
1394

کارگاه هوشیارسازی
شهروندسبز

طرح شهروندسبز و امید
اجتماعی در استان بوشهر

13

 10آذر
1394

پیامدهای اجتماعی
خشکسالی

ویژه نامه آب و خشکیدگی
در روزنامه شرق
و ماهنامه مهرنامه

14

 17آذر
1394

تغییر آب و هوایی
(به مناسبت روز جهانی
تغییرات آب و هوایی )2015

اعالمیه پایانی
کنفرانس پاریس

15

 24آذر
1394

پژوهش در محیط زیست
(به مناسبت هفته ملی
پژوهش)

دستورالعمل اولویت پژوهشی
در حوزه محیط زیست

16

 31آذر
1394

محیط زیست شهری

کتاب محیط زیست و
سیاست اجتماعی اثر مایکل
کهیل

«خانه» ()HOME

14
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17

 22دی
1394

دل در گرو هوای پاک
(به مناسبت روز جهانی
هوا)

کتاب آلودگی هوا
(منابع ،اثرات و کنترل) اثر
منصور غیاث الدین

18

 6بهمن
1394

کودک ،نوجوان
و محیط زیست

کتاب طبیعت و کودک
خردسال؛ راهنمای عمل
مدارس طبیعت
اثر رات ویلسون

19

 13بهمن
1394

مدیریت زیستبومی
تاالبها

طرح مدیریت زیستبومی
تاالبها با مشارکت جوامع
محلی

20

 20بهمن
1394

زنان و توسعه پایدار

اهداف 17گانه توسعه پایدار
سازمان ملل متحد

21

 27بهمن
1394

کارکردها و ارزش های
تاالب حله

پروژه حفاظت از تاالبهای
ایران (سازمان حفاظت
محیط زیست و  GEFو
)UNDP

22

 4اسفند
1394

کمپین دریا برای توسعه و
زندگی

اداره کل حفاظت محیط
زیست استان بوشهر

23

 11اسفند
1394

هنر و محیط زیست

تحلیلی بر زیبایی های
طبیعت و بازنمایی آن در
هنر موسیقی

24

 18اسفند
1394

حفظ محیط زیست

کتاب مبانی محیط زیست
اثر کنت وات
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حلقه
خوانش

تاریخ حلقه
خوانش

موضوع حلقه خوانش

متن مورد خوانش

25

 25اسفند
1394

اتاق فکر پنجمین جشنواره
بین المللی فیلم سبز ایران

فراخوان پنجمین جشنواره
بین المللی فیلم سبز ایران

26

 18فروردین
1395

زنان و
حفظ محیط زیست

کتاب دستور کار 21
(دستور کار کنفرانس
ریو)1992

27

اول تیر
1395

پدیده زیست محیطی
ریزگردها در استان بوشهر

کتاب ریزگردها و
میکروارگانیسم ها
اثر رامین عزتی

28

 23تیر
1395

عباس کیارستمی همچون
یک عکاس طبیعت

اکران فیلم جاده های
کیارستمی

29

 29تیر
1395

بازگشایی دبیرخانه جشنواره راه اندازی دبیرخانه و اتاق
ملی موسیقی سبز در استان فکر جشنواره ملی موسیقی
سبز ایران در استان بوشهر
بوشهر

30

 5مرداد
1395

طرح مطالعه سبز

بازگشایی دبیرخانه طرح
مطالعه سبز برای دانش
آموزان بوشهر

31

 29شهریور
1395

مخاطرات محیطی
استان بوشهر

کتاب مخاطرات محیطی
اثر کیت اسمیت

32

 12آبان
1395

اتاق فکر استانی
جشنواره موسیقی سبز

تحلیلپیوندهایموسیقیو
محیط زیست در استان بوشهر

16

فهرست  55نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
( از شهریورماه  94تا شهریورماه ) 97
جدول  5از 7
حلقه
خوانش

تاریخ حلقه
خوانش

موضوع حلقه خوانش

متن مورد خوانش

33

 20آبان
1395

هم اندیشی سمن ها با
نمایندگان استان بوشهر
در مجلس شورای اسالمی

گفتگو با حسین دلشب؛
مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان بوشهر

34

 13دی
1395

روستا ،محیط زیست
پایدار و
کسب وکارهای کوچک

کارگاهی با حضور شهربانو
امانی؛ مشاور امور زنان
سازمان محیط زیست کشور

35

 20بهمن
1395

36

 23بهمن
1395

37

 25بهمن
1395

کارگاهی با حضور محدثه
آموزش برای توسعه پایدار محب حسینی؛ معاون یونسکو
در ایران

38

 8اسفند
1395

رونمایی از کتاب شیوه نامه راه
رونماییدرنمایشگاه
اندازی و فعالیت سازمانهای بینالمللیمحیطزیستتهران
محلی اثر اسماعیل حمیدی

39

 23فروردین
1396

40

رونمایی از کتاب توسعه پایدار
 29فروردین و نقش آفرینی زنان روستایی
1396
اثر مهدیه امیری دشتی

عرصه عمومی ،سالمت
ورزشهای همگانی و
عمومی و حفظ محیط
محیط زیست
زیست
فیلم مستند مادرکشی
اکران فیلم مستند
به مناسبت روز جهانی تاالب به کارگردانی کمیل سوهانی

منشور حقوق شهروندی و
حفاظت از محیط زیست

متن توافقنامه
پاریس 2015
رونمایی کتاب و
گفتگوهایی درباب کتاب

فهرست  55نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
( از شهریورماه  94تا شهریورماه ) 97
جدول  6از 7

17

حلقه
خوانش

تاریخ حلقه
خوانش

موضوع حلقه خوانش

متن مورد خوانش

41

 3و4
اردیبهشت
1396

اکران فیلم مستند به
مناسبت
روز جهانی زمین پاک

فیلم مستند همه درختان
من اثر رخشان بنی اعتماد
درباره مه لقا مالح

42

12اردیبهشت
1396

اکران فیلم مستند سفر ؛
طبیعت استان بوشهر

اکرانفیلممستنداثرسیدحسین
صافیوسیدرضاصافی

43

 11مرداد
1396

راه اندازی کمیته مقابله
با ریزگردها توسط شبکه
سمن های محیط زیست

در حاشیه برگزاری کنفرانس
بین المللی مقابله با ریزگردها
در تهران2017

44

 13آذر
1396

حفاظت مشارکتی از حیات
وحش در شهر کلمه

کارگاهی باحضور طاهر
قدیریان برای سمن های
محیطزیست

45

 11بهمن
1396

آنچه باید درباره
کنوانسیون رامسر بدانیم

به مناسبت روز جهانی
تاالب 2018

46

 21اسفند
1396

حقوق شهروندی و
مسوولیت زیست محیطی

خوانش متن
منشور حقوق شهروندی

47

22اسفند
1396

رونمایی از دو کتاب زیست کتاب دراج و غاز پیشانی سفید
کوچک اثر زهرا مویدی
محیطی برای کودکان

48

 23اسفند
1396

طرحمطالعاتیشاخصهای
مسجد سبز -تدوین اداره کل
محیط زیست استان بوشهر

مسجد سبز
(سازگار با محیط زیست)

18

فهرست  55نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
( از شهریورماه  94تا شهریورماه ) 97
جدول  7از 7
حلقه
خوانش

تاریخ حلقه
خوانش

49

 9مرداد
1397

مردم شناسی محیط بانی؛ پژوهشی درباب محیط بانی و
پژوهشی از مجید نصوری
تیمارگران عصر مدرن

50

 16مرداد
1397

گزارشی از طرح سیستم طرح حفاظت از تاالبهای ایران
معیشتی پایدار و سازگار با تاالب حله در استان بوشهر
تاالب حله

51

 23مرداد
1397

منطقه حفاظت شده حله طرح حفاظت از تاالبهای ایران
و برنامه های احیا تاالب تاالب حله در استان بوشهر

52

 29مرداد
1397

53

 20شهریور
1397

موضوع حلقه خوانش

متن مورد خوانش

مدیریت سبز
در استان بوشهر

شاخص های مدیریت سبز

مساجد سبز در
مراسم محرم و صفر

شاخص های مسجد سبز و
مدیریت سبز

54

 27شهریور
1397

کتابخانه تخصصی
محیط زیست

اصول و روشهای
کتابداری مدرن

55

 3مهر
1397

رونمایی از کتاب
مسوولیت مدنی ناشی از
آلودگی نفتی خلیج فارس
اثر سیروس کرمی

رونمایی از کتاب

پایان نشست های حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر

تحلیل اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

19

گزارشی از نخستین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روز ســه شــنبه  10شــهریورماه  94نخســتین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی
بوشــهر بــا حضــور حســین دلشــب؛ مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بوشــهر و کنشــگران زیســت محیطی اســتان بوشــهر برگزار شــد .در این سلســله جلســات
هفتگــی ،کتــاب هــای محیــط زیســتی مــورد خوانــش و بحــث و تبــادل نظــر قــرار مــی
گیــرد.
در ابتــدای جلســه در تحلیــل ایــن برنامــه زیســت محیطــی ایــن گونــه مطــرح شــد کــه:
توجــه بــه کتــاب و متــن هــای تحلیلــی بــرای فعــاالن زیســت محیطــی امــری بســیار
ضــروری و حیاتــی هســت کــه ســطح آگاهــی آنــان را بســیار بــاال بــرده و ایــن توانایــی را
بــه آنــان مــی دهــد تــا بــا درک و فهــم عمیــق تــری نســبت بــه مســائل زیســت محیطــی
برخــورد نماینــد .در کنــار اســتفاده از کتــاب ،مــی تــوان از رســانه هــای دیگــری ماننــد
فیلــم هــای ســینمایی یــا مســتند و حتــا موســیقی اســتفاده بــرد تــا ایــن قــوه تحلیــل
زیســت محیطــی را در فعــاالن بارورتــر شــود .در همیــن حــوزه هــا مثالهایــی مــی تــوان زد
و از ظرفیــت بــاالی شــعر فارســی ماننــد اشــعار شــاعران معاصــری ماننــد منوچهــر آتشــی
و یدالــه رویایــی و یــا فیلــم هــای ســینمایی ماننــد رویاهــای آکیــرو کوراســاوا و عبــاس
کیارســتمی و یــا ســمفونی شــماره  3بتهــوون نــام بــرد.
در ایــن نشســت بــه درک اهمیــت اصــل  50قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
اهتمــام ورزیــده شــد و از اینکــه نخســتین جلســه حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر
بــه تحلیــل و تفســیر ایــن اصــل از قانــون اساســی اختصــاص یافتــه ،مــی تــوان اهمیــت
و ضــرورت توجــه بــه مســاله حقوقــی و قانونمــداری در زمینــه فعالیتهــا و کنشــگری هــای
زیســت محیطــی را برجســته نمــود.
متن اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر می باشد:
« در جمهــوری اســامی ،حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نســلهای بعــد بایــد
در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند ،وظیفــه عمومــی تلقــی میگــردد .از
ایــن رو فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریــب غیــر
قابــل جبــران آن مالزمــه پیــدا کنــد ،ممنــوع اســت».

20

قرن 21؛ گفتگوی تمدنها و باور به زمین

گزارشی از دومین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
دومیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر بــا موضوعــی دربــاب قــرن 21؛
گفتگــوی تمدنهــا و دوســتی بــا زمین در دبیرخانــه تاالبهــای اداره کل حفاظت محیط زیســت
اســتان بوشــهر برگــزار شــد .ایــن جلســه بــا محوریــت مقالــه ای بــا همیــن عنــوان در کتــاب
«دل در هــوای پــاک» اثــر دکتــر محمدتقــی ابتــکار اســتخراج شــد و مــورد خوانــش قــرار
گرفــت .ایــن جلســه روز ســه شــنبه  17شــهریورماه  94از ســاعت  10تــا  13برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت اینگونــه مطــرح شــد کــه« :در جهــان معاصــر بــه دلیــل بــه وجــود آمــدن
مســایل جدیــد و معضــات نویــن ،بایــد حتــی بتوانیــم زبــان و ادبیــات جدیــدی نیــز پــی
ریــزی کنیــم ،ایــن اتفاقــی کــه در خاورمیانــه در روزهــای اخیــر درحــال رخ دادن هســت ،بــه
گونــه ای هســت کــه حتــی مــی توانــد نظــم جدیــدی را بــه جهــان ببخشــد .بــه طــور مثال
در اتفــاق جدیــدی کــه درحــال رخ دادن هســت ایــن نکته وجــود دارد که اســتراتژی کشــورها
و ملــت هــا دیگــر براســاس مرزهــای جغرافیایــی تعییــن و تبییــن نمــی شــود بلکه مثــا این
دیپلماســی آب و دسترســی بــه آب هســت کــه سیاســت هــا و اســتراتژی هــا را تعییــن مــی
کنــد ».در ایــن جلســه مطــرح شــد کــه :مســاله محیــط زیســت در جهــان معاصــر بــا مســاله
امنیــت اســتراتژیک ملــت هــا و کشــورها گــره خــورده و ازهمیــن رو مســاله محیــط زیســت،
صرفــا یــک مســاله حاشــیه ای نیســت بلکــه مســاله کامــا کانونــی و مرکــزی هســت که با
آینــده نســل بشــر و حیــات بــر روی کــره زمیــن گــره خــورده اســت.
در انتهــای قــرن بیســتم و آغــاز قــرن بیســت و یکــم در تالشــهای وســیع صنعتــی بــرای
دســتیابی بــه اقتصــاد بهتــر ،منابــع طبیعــی در سراســر جهــان بــه شــدت آســیب دیــده .در
ایــن نــوع توســعه کــه در نیــم قــرن گذشــته بــه اوج خــود رســیده توســعه ناپایــدار اســت.
زیــرا اهــداف خــود را کــه رفــاه و آســایش بیشــتر و اقتصــاد بهتــر بــرای انســان بــوده نقض
کــرده اســت .آلودگــی هــای محیــط زیســت چــه در زمینــه هــای پــر اهمیــت آب و هــوا و
خــاک و چــه در ســایر بخــش هــا موجــب بــروز ناخوشــی هــا و بیمــاری هــای گوناگــون
شــده و زندگــی ســالم انســان و آســایش او را مــورد تهدیــد جــدی قــرار داده اســتت.حاصل
ایــن تالشــهای صنعتــی و مصــرف بــی رویــه ی انــرژی و ســوختهای ســنگواره ای نه تنها
موجــب آلودگــی محیــط زیســت در شــهرهای جهــان شــده اســت بلکــه مســئله ی تغیــر
آب و هــوا و گــرم شــدن زمیــن ،جهــان شــمولی مســائل زیســت محیطــی را بــه تصویــر
کشــیده اســت.

اقتصاد سبز؛ مصرف پایدار
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گزارشی از سومین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
جلســه ســوم حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر روز ســه شــنبه
24شــهریورماه 94ســاعت  10صبــح در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بوشــهر برگــزار شــد کــه ایــن جلســه بــا موضــوع مصــرف پایــدار و براســاس مقالــه
ای از دکتــر تقــی ابتــکار برگرفتــه از کتــاب دل در هــوای پــاک برگــزار شــد.
در نخســتین بخــش نشســت بــه ارائــه بحــث دربــاب اقتصــاد ســبز پرداختــه شــد
و بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه ترکیــب «اقتصــاد ســبز» نخســتین بــار در
کنفرانــس ریــو  1992بــود کــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،در ایــن ترکیــب
جدیــد دیگــر محیــط زیســت یــک کاالی بــی بهــا و رایــگان تلقــی نمــی شــود؛
بلکــه اســتفاده از آن هزینــه دارد و بایــد مــورد محاســبه قــرار گیــرد.
در اقتصــاد ســبز؛ مســیری بــرای توســعه پایــدار شــکل مــی گیــرد کــه در آن بــا
افزایــش رفــاه ،ارتقــا عدالــت اجتماعــی و کاهــش مخاطــرات زیســت محیطــی
مواجــه مــی شــویم .از همیــن رو مثــا در جریــان کمکهــای دولــت بــه اقتصــاد
معیشــتی مــردم عــادی ،دولتهــا در اقتصــاد ســبز از دادن یارانــه و سوبســیدهای
ضــد زیســت محیطــی منــع مــی شــوند و بــا لحــاظ مالحظــات زیســت محیطــی،
بــه بازتوزیــع برابــری و حــق انتخــاب مــی پردازنــد .شــاید عبــارت بســیار مهمــی
کــه دربــاب اقتصــاد ســبز مطــرح شــد ایــن باشــد کــه :اقتصــاد علــم انتخــاب
کــردن اســت و بســیاری از انتخــاب هــا بــا محیــط زیســت ســر و کار دارنــد.
در دومیــن بخــش نشســت بــه مــواردی دربــاره لــزوم مصــرف پایــدار و تئــوری
مصــرف پایــدار و ارتبــاط آن بــا ســبک زندگــی و شــکل گیــری گسســتهای
طبقاتــی بــر اســاس نظریــات پیــر بوردیــو مطــرح شــد و کتــاب دســتور کار  21را
کــه جمــع بنــدی و گــزارش هــا و پیشــنهادهای کنفرانــس ریــو در ســال 1992
مــی باشــد ،معرفــی شــد.
در تعریفــی از اقتصــاد ســبز ارائــه شــد کــه براســاس ایــن تعریــف ،اقتصــاد ســبز
را بهبــود اقتصــادی بشــر و برابــری اجتماعــی و بهبــودی مالحظــات زیســت
محیطــی و اکولوژیکــی بــرای زندگــی بهتــر بشــر مــی باشــد.
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گزارشی از چهارمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روز ســه شــنبه مــورخ  31شــهریورماه  1394چهارمیــن حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی بوشــهر بــا بحثــی دربــاره مقالــه تغییــر آب و هــوا اثــر دکتــر تقــی ابتــکار
برگــزار گردیــد.
درادامــه موضــوع خوانــش ایــن هفتــه بــا عنــوان تغییــر آب و هــوا برگرفتــه از کتــاب
دل در هــوای پــاک اثــر دکتــر تقــی ابتــکار آغــاز شــد .کــه در آن بــه تعریفــی از
ایــن رخــداد اشــاره شــد :تغییــر اقلیــم ( )Climate changeیــا تغییــرات آب و هوایــی
بــه تغییــر در توزیــع آمــاری الگوهــای اقلیمــی یــا آب و هوایــی گفتــه میشــود.
تغییراتــی کــه بــرای یــک دوره طوالنــی مــدت دوام میآورنــد.
در ادامــه گفتــه شــد :موضــوع تغییــر اقلیــم از آغــاز قــرن کنونــی توجــه بســیاری را
بــه خــود معطــوف کــرده اســت .توجهــی کــه تــا پیــش از ایــن شــاهد آن نبودیــم.
شــواهد تغییــرات آب و هوایــی حیــرت انگیــز اســت .از زمــان انقــاب صنعتــی بــه
ایــن ســو ،انتشــار جهانــی دی اکســید کربــن و ســایر گازهــای گلخانـهای منجــر بــه
پدیــدهای شــده اســت کــه تاکنــون بــا نــام “گرمایــش جهانــی” ( )Global Warming
شــناخته شــده اســت.
در ایــن نشســت ذکــر شــد :لغــت “تغییــر” در عبــارت “تغییــر اقلیــم” بــر ایــن موضــوع
تاکیــد دارد کــه آلودگــی اتمســفر زمیــن توانســته اســت منجــر بــه رویدادهــای آب و
هوایــی عظیمــی شــود کــه یکــی از آنهــا گرمایــش جهانــی اســت .بــا افزایــش دمــای
جهانــی ،فرآیندهایــی ماننــد بیابــان زایــی رخ میدهنــد کــه بواســطه آنهــا مناطــق
حاصلخیــز بــه محیطهــای خشــک تبدیــل میشــوند.
در پایــان اشــاره شــد :کنوانســیون چارچــوب تغییــر اقلیمــی ســازمان ملــل
(  ،)UNFCCCتغییــر اقلیــم را بــه صــورت تغییــرات آب و هوایــی کــه بــه طــور
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا فعالیتهــای انســانی نســبت دارنــد و ســاختار
اتمســفر زمیــن را در سراســر جهــان تغییــر میدهنــد ،تعریــف میکنــد .منظــور از
فعالیتهــای انســانی ،آلودگــی برخاســته از فعالیتهــای صنعتــی و ســایر منابعــی
اســت کــه گازهــای گلخانــهای تولیــد میکننــد.

آسیب شناسی زیست محیطی استان بوشهر
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گزارشی از پنجمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
در روز  6مهرمــاه  1394پنجمیــن جلســه خوانــش زیســت محیطی در فضایی متفاوت با جلســات
قبــل در رصدخانــه مهــر بوشــهر برگـزار شــد .برخــاف جلســات قبــل کــه همگــی در دبیرخانــه
تاالبهــای اداره کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگـزار مــی شــد ایــن جلســه بــا
همــکاری انجمــن نجــوم و محیــط زیســت بوشــهر ،در رصدخانــه مهــر واقــع در گــورک ســادات
برگـزار شــد .از نــکات مثبــت ایــن جلســه موضوعــات و مســائل زیســت محیطــی بــود کــه مورد
بحــث و تبــادل نظــر قـرار گرفــت ،حســین دلشــب مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بوشــهر نیــز همراه همیشــگی این جلســات ،در این جلســه نیز حضــور داشــت و شــنونده انتقادات
و پیشــنهادات افـراد حاضــر در جلســه بود.
مســائل مختلفــی در ایــن جلســه مطــرح شــد؛ اســتفاده نکــردن از اصطــاح خشکسـالی و بــکار
بــردن کلمــه خشــکیدگی؛ چـرا که ایـران خود کشــوری خشــک اســت و دوره ترسـالی مناســبی
نـدارد ،خشکسـالی دوره هــای بــا بــازه زمانی معیــن و موقــت را تداعی می کند ،همجنیــن عنوان
کــردن مشــکالت اتوبــان تــازه تاســیس برازجان-گنــاوه .ایــن اتوبــان بنــا بــه گفتــه ایــن فعــال
زیســت محیطــی بــا رد شــدن از کنــار رودخانــه آبپخش اکوسیســتم این منطقــه را از بیــن خواهد
بــرد .و همچنیــن بــه صنایــع عظیــم نفــت و گاز اشــاره شــد کــه در اســتان بوشــهر روز بــه روز در
حــال گســترش اســت ،بـرای آالیندگــی ایــن صنایع عـوارض در نظر گرفته شــده اســت سـوالی
کــه مــی تـوان اینجــا پرســید ایــن اســت که آیــا نمی تـوان جلــوی گســترش این صنایــع گرفته
شــود بجــای گرفتــن عـوارض آالیندگی؟
حســین دلشــب ســپس با بیــان اینکه اخــاق شــهروندی باید نهادینه شــود؛ گفــت« :بایــد اصول
گفــت و گــو را بــه اقـراد جامعــه آمــوزش داد تــا بتوانیــم بهتر با هم بــه گفت و گــو بپردازیــم .نباید
بــه تنــدی یــا طلبکارانــه مطالب عنـوان شــود اغلــب در فضاهای مجــازی یــا برخی از ســایت ها
مســائلی مطــرح مــی شــود کــه بــا واقعیــت فاصلــه دارد و قضــاوت یــک جانبه اســت .مســائل را
بایــد همــه جانبــه ســنجید .یــک مــورد دیگــری کــه بایــد مطــرح کنــم ایــن اســت کــه اغلــب
مســوولین مــا در گفتــار بــه محیط زیســت عالقه نشــان می دهنــد اما عملکردشــان خــاف این
اســت .چـرا کــه اغلــب پــروژه هــای باید پیوســت محیط زیســتی داشــته باشــد وقتی اعــام می
شــود کــه ایــن پــروژه مغایــر بــا محیــط زیســت اســت مســوول مــورد نظر بــا اصـرار مــی خواهد
کــه کار صــورت بگیــرد .بایــد در تمامــی ســطوح مدیریتــی ایــن موضــوع کــه همــه پــروژه هــا
بایــد پیوســت مدیریتی داشــته باشــند را نهادینــه کرد».
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گزارشی از ششمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
در ایــن نشســت از حلقــه خوانــش کــه بــا حضــور جمعــی از اســاتید دانشــگاهی و پرســنل و
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان در تاریــخ 14مهــر 94برگــزار شــد در ابتــدا بــا بیان
تاریخچــه علــم ترمودینامیــک بــه طور مختصر بــه تشــریح قوانیــن چهارگانــه ترمودینامیک
یعنــی قانــون صفرم(اگــر دو سیســتم بــا سیســتم ســومی در حــال تعــادل گرمایــی باشــند،
بــا یکدیگــر در حــال تعادلنــد ).و قانــو ن اول(انــرژی درونــی یــک سیســتم منــزوی ثابــت
و پایــدار اســت ).و قانــون دوم(هیــچ پروســه ترمودینامیکــی وجــود نــدارد کــه بــا گذشــت
زمــان بــا افزایــش آنتروپــی همــراه نباشــد ).و قانــون ســوم(هنگامی کــه انــرژی یک سیســتم
بــه حداقــل مقــدار خــود میــل میکنــد ،آنتروپــی سیســتم بــه مقــدار قابــل چشمپوشــی
میرســد ).پرداختــه شــد.
در ادامــه بــه موضــوع اصلــی یعنــی قانــون دوم ترمودینامیــک وارد شــد کــه بحــث اصلی آن
آنتروپــی (بــی نظمــی) در جهــان مــی باشــد( .بــی نظمــی کــه بــه پیــش بینــی دانشــمندان
ســبب نابــودی حیــات و هســتی خواهــد شــد) و از زمان شــکل گیری جهــان و انفجــار بزرگ
(بینــگ بنــگ) بــه شــکل گیری اشــکال پیچیــده حیات اشــاره شــد .اشــکالی از حیــات که در
درون خــود هــوش و آگاهــی را نیــز پــرورش دادنــد و در ابتــدا بــه دلیــل تنــوع انــدک در گونــه
هــای حیاتــی بــی نظمــی ( آنتروپــی) بســیار انــدک را ایجــاد مــی کردنــد امــا بــه مــرور و بــا
تغذیــه زمیــن از انــرژی خورشــیدی گونــه هــای متنــوع حیاتــی شــکل گرفــت و همیــن امــر
نخســتین گام افزایــش آنتروپــی را ســبب گردید
بــا اشــاره بــه کتــاب دل در هـوای پــاک و مـواردی کــه دکتــر ابتــکار بــه آن اشــاره کــرده افــزوده
شــد کــه طبــق اصــل دوم ترمودینامیــک آنتروپــی و بی نظمــی هرگز کاهــش نمیابــد و این اصل
همـواره در حکــم نابــودی عمــل میکنــد و آنتروپــی و قانــون دوم ترمودینامیک از ابتـدای آفرینش
اســاس اصلــی تغییــر و پیــری و کهولــت در جهان می باشــد.
قانــون دوم ترمودینامیــک ،انســان و گیــاه و زمیــن و هســتی را چــون یک سیســتم شــیمیایی
ناپایــدار مــی دانــد کــه ناپایــداری و زوال آنهــا در دســتان طبیعــت مــی باشــد .بــر اســاس
همیــن فرضیــه نیــز اســتیون هاوکینــگ ثابــت کــرد کــه جهان بــر اســاس بی نظمی شــکل
گرفتــه اســت؛ یعنــی همــان قانــون دوم ترمودینامیــک و دقیقــا بــر عکــس آنچــه کــه مــا
اعتقــاد داریــم جهــان بــر اســاس نظــم شــکل گرفتــه اســت.
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هفتمیــن جلســه از حلقــه خوانــش بــه دلیــل قـرار گرفتــن در هفتــه ملــی کــودک در تاریــخ
21مهــر ،97بــه موضــوع آمــوزش محیــط زیســت بــه کــودکان اختصــاص یافــت و متنــی کــه
بـرای خوانــش انتخــاب شــد؛ فصــل بیســت و پنجــم از دســتور کار  21بــود کــه بــه موضــوع
کــودکان در توســعه پای ـدار پرداختــه اســت .کتــاب دســتور کار  21کتابــی هســت کــه در آن
مجموعــه گـزاره هــای کنفرانــس ریودوژانیــرو در ســال  1992تدویــن شــده تــا دســتور کاری
بـرای نحــوه مدیریــت و سیاســتگذاری هــای کالن زیســت محیطــی در قــرن  21باشــد.
در بخشــی از کتــاب دســتور کار  21اینچنیــن آمــده« :کــودکان نــه تنهــا مســولیت نگاهبانــی از
زمیــن را بــه ارث مــی برنــد ،بلکــه در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه کــم وبیــش نیمی
از جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد .افــزون بــر این ،کــودکان هــم در کشــورهای درحال توســعه
و هــم در کشــورهای صنعتــی در برابــر اثـرات تخریــب محیط زیســت ســخت آســیب پذیرندو
آنــان همچنیــن حامیــان آگاه تفکــر درباره محیط زیســت هســتند .در روند مشــارکت در فعالیت
هــای مربــوط بــه محیــط زیســت و توســعه ،توجه خــاص به کــودکان و منافــع ایشــان ضروری
اســت تــا بدیــن طریــق پایـداری آتــی هــر اقدامی بـرای بهبــود محیط زیســت تضمین شــود».
در ادامــه بــا اشــاره بــه جهــان جدیــد و تغییراتــی کــه در تعریــف از کــودک بودگــی رخ داده،
اینچنیــن تحلیــل شــد کــه راه رهایــی از بحـران زیســت محیطــی در جهــان ،آمــوزش صحیح
بــه کــودکان هســت و اینکــه کــودکان را بایــد بــا ضــرورت هــای زمانه آشــنا نمــود .اگر کســی
بخواهــد نقــاش خوبــی شــود بایــد مثــل کــودکان فکــر کنــد و از همیــن رو ناگزیریــم بــا درک
جهــان کــودکان ،بتوانیــم نگاهــی بــی آالیــش بــه محیط زیســت داشــته باشــیم .ادامه جلســه
خوانــش بــه اهمیــت توجــه و آمــوزش فعالیــت هــای مقدماتــی نگهـداری از طبیعت به کــودکان
اشــاره شــد و بــا خوانــش بخشــهایی از کتــاب دســتور کار  ،21بــه ایــن نکته بســیار مهم را اشــاره
شــد کــه بایــد فرصتهای آمــوزش بــه کــودکان و بخصوص دختـران خردســال را غنیمت شــمرد
و در نخســتین اولویــت برنامــه هــای آموزشــی جــای داد .در پایــان به آمــوزش کــودکان و اهمیت
توجــه بــه محیــط زیســت ارائــه داد و پیشــنهاد شــد یــک رابــط محیــط زیســتی بـرای تعامــل با
مـدارس بایــد وجــود داشــته باشــد تــا کــودکان بــا تخصصــی تریــن مفاهیــم اکولوژیکــی همراه
شــوند و مســائل محیــط زیســتی بــا آمــوزش غلــط همـراه نشــود .و نیــز بــا اشــاره بــه وضعیــت
بغرنــج طبیعــت در جهــان امــروز به اهمیــت و ضرورت انتشــار و اشــاعه مفاهیم زیســت محیطی
در میــان کــودکان اشــاره شــد و از همــه حضــار و نماینــدگان تشــکلهای غیردولتی خواســته شــد
تــا در ایــن زمینــه برنامــه هــای منســجمی بـرای آمــوزش کــودکان بــه ایــن اداره کل ارائــه دهند.
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در هشــتمین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر کــه در تاریــخ 28
مهــر  94برگــزار شــد؛ انجمــن نجــوم اســتان بوشــهر (رصدخانــه مهــر) بــرای ســال 1394
بــه عنــوان برتریــن نهــاد مــروج علــم ایــران انتخــاب شــد و همیــن نکتــه باعــث شــد کــه
بــه واســطه فعالیــت هــای زیســت محیطــی ایــن نهــاد علمــی ،بــه حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی بوشــهر دعــوت شــود و از تجربیــات ایــن نهــاد در ترویــج علــوم پیچیــده ای مانند
نجــوم و محیــط زیســت اســتفاده شــود.
دکترحســین دلشــب بــا ابــراز خرســندی و خوشــحالی از موفقیــت کســب شــده توســط
ایــن انجمــن ،اینگونــه بیــان داشــت کــه بایــد بــه ســمت فعالیــت هــای میــان رشــته ای
و بینابخشــی حرکــت کنیــم و شــبکه ای از نهادهــای مردمــی و ســازمان هــای دولتــی را
درگیــر مســاله محیــط زیســت کنیــم .ازهمیــن رو بــا توجــه بــه موفقیــت ملــی کــه انجمن
نجــوم ایــران بــه دســت آورده ،بایــد از ایــن ظرفیــت بــه تمامــی معنــا اســتفاده شــود.
در ادامــه حســن باغبانــی؛ مدیــر انجمــن نجــوم اســتان بوشــهر و مدیــر رصدخانــه مهــر بــه
بیــان فعالیــت هایــی پرداخــت کــه در طــول یــک دهــه فعالیــت مدنــی داشــته اســت و از
فعالیــت هــای ترویجــی انجمــن نجــوم گفــت و اینکــه چــه اتفاقــی افتــاد کــه ایــن انجمن
بــه عنــوان یــک نهــاد برتــر در حــوزه ترویــج علــم در ایــران انتخــاب شــد.
ایــن نشســت کــه در محــل رصدخانــه مهــر اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان بوشــهر
واقــع در روســتای گــورک ســادات برگــزار شــد ،از حاضریــن دعــوت شــد کــه در مــکان
گنبــد رصدخانــه ،ضمــن بیــان پــاره ایــی توضیحــات در خصــوص چگونگــی ســاخت
رصدخانــه ،از تــک تــک افــراد بــرای رصــد مــاه دعــوت شــد.
در انتهــا بــه مســاله شــرایط زیســت محیطــی اســتان و گســترش فعالیــت های نفــت و گاز
بــه ویــژه شــروع کار پــارس شــمالی و خطــرات و مضــرات آن بــرای محیط زیســت و مردم
اســتان طــرح مســاله شــد .کــه بایــد بــه جــای حــرکات تــوده ایــی و تــا حــدی احساســی،
بــر آگاهــی رســانی عمومــی و ارتقــا ســطح آگاهــی مــردم اســتان و بیــان واقعیــت هــای
پنهــان عــوارض زیســت محیطــی پــارس جنوبــی بــه عنــوان یــک تجربــه تلــخ در اســتان
تاکیــد کرد.
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فیلــم مســتند “خانــه” ( )HOMEدر نهمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی
اســتان بوشــهر در تاریــخ  6آبــان  97پخــش شــد و بــا اســتقبال فعــاالن زیســت
محیطــی اســتان بوشــهر همــراه شــد .دکتــر دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت
اســتان بوشــهر در بــاب اهمیــت توجــه بــه بازنمایــی هــای متعــدد از مســاله محیــط
زیســت گفــت و اینکــه بایــد از همــه ژانرهــا و انــواع ادبــی و هنــری در گســترش ایــن
مســاله در میــان شــهروندان و مــردم اســتفاده شــود .ازهمیــن رو تصمیــم گرفتــه شــد تا
فیلــم مســتند خانــه در برنامــه هــای هفتگــی حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر
پخــش گــردد.
مســتند «خانــه» ،ســاختهی «یــان آرتــوس برترانــد» ،اثــری اســت کــه مــا را از جزییــات
روزمــره و شــناختی جزیــی از آن چــه در زندگــی بشــر در حــال روی دادن اســت عبــور
داده و بــا تصویــری بزرگتــر و کلیتــر از واقعیــاتِ در حــال وقــوع بــرای ســیارهی
زمیــن و پیــرو آن بــرای انســان ،آشــنا میکنــد .کارگــردان بــا بهرهگیــری از تصاویــری
خارقالعــاده و شــکوهمند از طبیعــت ،مناطــق شــهری ،روســتایی و صنعتــی و همچنیــن
موســیقی متــن زیبــا و خــاص خــود ،زیبایــی طبیعــت و حیــات را در نابتریــن و
خالــص ترینشــکل خــود بــه بیننــده انتقــال میدهــد .فیلــم تقریبــن بــه طــور کامــل
صحنههایــی از تصاویــری هوایــی از ســطح زمیــن هســتند کــه همگــی بــه کمــک
دوربیــن هایــی بــا باالتریــن کیفیــت فیلمبــرداری و ثبــت شــدهاند .ایــن فیلــم دو
ســاعته کــه حاصــل انتخــاب بخشهایــی از میــان بیــش از  ۴۸۸ســاعت فیلمبــرداری از
صحنههایــی از نماهــای گوناگــون ســیارهی زمیــن در  ۵۴کشــور جهــان اســت ،نمایــی
دورتــر از آنچــه بــر روی ایــن ســیاره در حــال رخ دادن اســت ،بــه دســت مــی دهــد.
ایــن مســتند ،در پنجــم مــاه ژوئــن ســال  ۲۰۰۹میــادی ،بــه طــور همزمــان و کامــا
رایــگان در  ۱۸۱کشــور بــه نمایــش درآمــد .مســتند «خانــه» بــا مهــارتِ تمــام ،حقایــق
متنــوع و متعــددی را بــا یــک پیوســتگی و یکپارچگــی دلنشــین بــه بیننــده منتقــل
میکنــد؛ حقایقــی کــه هرکــدام میتواننــد بــه تنهایــی موضــوع یــک مســتند جداگانــد
باشــند .از ایــن رو هــر بــار دیــدن ایــن مســتند ،تجربـهای جدیــد و غیرتکــراری بــرای
بیننــده خواهــد بــود .مســتند «خانــه» تــاش دارد بحرانــی را توصیــف نمایــد کــه
حاصــل ســبک زندگــی و رفتــاری اســت کــه از نیمـهی قــرن گذشــته بــه وجــود آمــده
و شــدت گرفتــه اســت.
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اکولوژی به زبان ساده

گزارشی از دهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســه شــنبه  12آبــان مــاه  94ســاعت  10صبــح در دبیرخانــه تــاالب هــای اداره کل حفاظت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر دهمیــن جلســه حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر
برگــزار شــد .ایــن جلســه بــا معرفــی و تحلیــل کتــاب اکولــوژی و محیــط زیســت خودمانی
همــراه شــد.
در ابتــدا دربــاره نویســنده کتــاب از زبــان دکتــر مجیــد مخــدوم توضیحاتــی ارائــه شــد و
بعــد از آن مقدمــه کتــاب کــه بــا نصیحــت هــای طنــز آمیــز نویســنده همــراه بــود خوانــش
شــروع شــد .در ادامــه پاســخ چرایــی عــدم نامگــذاری کتــاب بــا عنــوان اکولــوژی بــرای
غیراکولوژیســت هــا و اینکــه هــر انســان بــه خــودی خــود از بــدو تولــد یــک اکولوژیســت
اســت .ســپس تعریــف اکولــوژی بــه همراهــی شــعری از ســهراب و میــدان تاخــت و تــاز
اکولوژیســت هــا از  11000متــر پاییــن تــر از ســطح دریــا تــا بیــش از  6000متــر بــر فــراز
آسمانهاســت و چــرا خیلــی هــا بــا اکولوژیســت هــا مخالفنــد و آنهــا را عصیانگــر و ضــد
علــم مــی نامنــد.
در ادامــه بــا مثــال شیشــه مربــا و یــک گیــاه اکوسیســتم را بــه زبــان ســاده تعریــف شــده
و از ایــن تعریــف ســاده بــه تعریــف اکوسیســتم و پــس از بــه تشــریح انــواع اکوسیســتم هــا
پرداختــه شــد .در ادامــه تعریــف بیــوم و انــواع بیــوم هــای موجــود در ایــران را معرفــی شــد.
نقــش خورشــید بــه عنــوان تنهــا منبــع انــرژی یکــی از مهمتریــن بخــش هــای خوانــش
بــود و در نهایــت وضعیــت کــره زمیــن و انســانها را بــا مثــال یــک کشــتی و سرنشــینانش
توصیــف کــرده و بــا ایــن مثــال ظرفیــت قابــل تحمــل زمیــن را توضیــح داده شــد.
در ادامــه ایــن جلســه ،تحلیلهــای متعــددی ماننــد ایــن کــه اکولــوژی بــه عنــوان یکــی از
مســائل مهــم تفکــر و اندیشــه بشــری از دوران قدیــم مــورد توجــه و چالــش بــوده و تمایــز
بیــن فرهنــگ و طبیعــت بــه عنــوان یکــی از برخوردهــا و کشــمکش هــای اصلــی تفکــر و
اندیشــه در میــراث و تمــدن بشــری موجــود مــی باشــد .ویــا اینکــه اگــر دانــش اکولــوژی
یــک دانــش شــناختی باشــد ،مــی توانــد بــه ضــد خــود بدل شــود و بــا ایجــاد شــناختی که
از زیســتبوم هــا مهیــا مــی کنــد ،پــای صنعــت و تکنولــوژی را بــه درون اکوسیســتم هــای
پویــا و دســت نخــورده بــاز کنــد و ایــن بســیار مــی توانــد خطرنــاک باشــد.

طبیعت ،جامعه و انسان
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گزارشی از یازدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســه شــنبه  19آبــان مــاه  94ســاعت  10صبــح در دبیرخانــه تــاالب هــای اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر یازدهمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطی اســتان
بوشــهر برگــزار شــد .ایــن جلســه بــا معرفــی و تحلیــل و خوانــش کتــاب محیــط زیســت و
نظریــه هــای اجتماعــی اثــر جــان بــری پرداختــه شــد و گفتگوهایــی در ایــن بــاب ارائه شــد.
در ایــن نشســت از مفاهیمــی ماننــد نظریــه اجتماعی ،محیط زیســت شــهری ،محیط زیســت
جهانــی ،فرضیــه پندآمــوزی ،هویــت انســان و ســنت ،سیاســتهای زیســت محیطــی ،اخــاق
زیســت محیطــی و  ...حرفهایــی بــه میــان آمــد و در نهایــت تحلیلــی بــر اهمیــت ارتبــاط و
پیونــد بیــن جامعــه شناســی و محیــط زیســت ارائــه شــد.
انســان تنهــا گونــه ای اســت کــه قــادر بــه انقراض نــوع خود مــی باشــد .برخالف دایناســورها
و ســایر گونــه هــای منقــرض شــده انســان قــادر اســت در ایــن مــورد تعمــق بیشــتری نموده
و بــا تغییــر دادن فرهنــگ خــود ،خــود را بــا تغییــرات زیســت محیطــی وفــق دهد .ایــن تغییر
مســیر فرهنــگ بایــد در جهتــی باشــد کــه بــرای بقــای گونــه انســان در آینــده ،باتوجــه بــه
تجربیــات فرهنگــی گذشــته ،کارســاز باشــد .از بســیاری از جنبــه ها اندیشــیدن دربــاره محیط
و نظریــه پــردازی دربــاره آن یکــی از دیرمــان تریــن وجــوه اندیشــه بشــر بوده اســت.
سرچشــمه هــای تاریخــی نظریــه اجتماعــی را مــی تــوان در عصــر روشــنگری یافت،گرچــه
ابعــاد نظریــه جدیــد اجتماعــی را می تــوان در متفکــران و مکاتب فکــری پیش از روشــنگری
جســتجو کــرد .از لحــاظ نظریــه پــردازی اجتماعــی دربــاره طبیعت یا محیــط زیســت ،در کنار
رهیافــت انتقــادی یــا جریــان اصلــی  ،دو رهیافــت دیگــر را نیــز دنبــال مــی کنــد .ایــن دو را
مــی تــوان رهیافــت هــای طبیعــت گرانــه و ســازندگی اجتماعــی نامید.
نظریــه پــردازی اجتماعــی طبیعــت گرانــه در مــورد محیــط معمــوال شــکل ایــن دیــدگاه را
بــه خــود مــی گیــرد کــه محیــط بیرونــی جامعــه اســت و چونــان نظــم طبیعــی مســتقلی
در بیــرون جامعــه وجــود دارد .امــا رهیافــت هــای ســازندگی اجتماعــی محیــط و طبیعــت را
ســاخته جامعــه مــی داننــد و از همیــن روســت کــه کانــون تحلیــل آنهــا روابــط درونــی داخل
جامعــه اســت
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کارگاه هوشیارسازی شهروندسبز

گزارشی از دوازدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســه شــنبه اول آذر مــاه  94ســاعت  10صبــح در دبیرخانــه تــاالب هــای اداره کل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر دوازدهمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی اســتان بوشــهر در قالــب کارگاهــی بــرای طــرح هوشیارســازی شــهروند ســبز
برگــزار شــد .حســین دلشــب در ایــن کارگاه اشــاره نمــود کــه ایــن کارگاه یــک روزه در
راســتای آمــوزش مدرســین حــوزه محیــط زیســت در طــرح «امیــد اجتماعی» برگــزار می
شــود و مــدرس ایــن کارگاه یــک روزه دکتــر هــادی ویســی؛ مشــاور ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت ایــران و هیئــت علمــی دانشــگاه شهیدبهشــتی بــود.
ایــن کارگاه یــک روزه کــه در قالــب نشســت هــای حلقــه خوانــش زیســت محیطــی
اســتان بوشــهر برگــزار شــد ،بــا حضــور دکتــر هــادی ویســی بــود و در آن فعــاالن
زیســت محیطــی واعضــای انجمــن هــای محیــط زیســت از سراســر اســتان بوشــهر
حضــور داشــتند.
قابــل ذکــر اســت کــه طــرح کارگاه هــای شهروندســبزدر ســال  1394در فــاز اول خــود
توانســت در  37شــهر اســتان بوشــهر تــا پایــان شــهریور ســال  95اجــرا شــود و قصــد و
هــدف برگــزاری از ایــن کارگاه هــا ایــن بــود کــه مســئولیت پذیــری و حســاس ســازی
شــهروندان نســبت بــه مســائل محیــط زیســت ارتقــا یابــد و شــعاری کــه بــرای ایــن
کارگاه هــا انتخــاب شــده مبنــی بــر ایــن بــود کــه؛ هــر شــهروند؛ یــک ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت باشــد.
در نهایــت نیــز از اهــداف ایــن کارگاه هــای «هوشیارســازی شــهروند ســبز» ایــن نکتــه را
تاکیــد شــد کــه جوانــان هــر شــهر را بــه ســوی نوعــی تســهیلگری اجتماعــی کــه در این
کارگاه هــا رخ مــی دهــد ســوق داده شــد تــا از دل هــر کارگاه بــرای هــر شــهر اســتان
بوشــهر حداقــل یــک تشــکل غیردولتــی بــا موضــوع محیــط زیســت تاســیس شــد .ایــن
نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه بیــش از  20انجمــن در شــهرهای اســتان تحــت ایــن طــرح
تاســیس شــد تــا در فــاز دوم ایــن طــرح کــه در ســال  1395پــی گرفتــه خواهــد شــد ،بــا
اســتفاده از همیــن جوانــان و همیــن تشــکلها بــه درون روســتاها رفتــه و مفاهیــم زیســت
محیطــی را گســترش شــد.

پیامدهایاجتماعیخشکسالی
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گزارشی از سیزدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســیزدهمین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در دومیــن هفتــه
آذرمــاه ســه شــنبه دهــم آذرمــاه  94ســاعت  10صبــح بــه میزبانــی اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر در دبیرخانــه تاالبهــا بــا موضــوع پیامدهــای اجتماعــی
خشکســالی برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دربــاب فشــاری کــه خشکســالی بــه منابــع حیاتــی کشــور و منطقــه
خاورمیانــه مــی توانــد وارد کنــد ،هشــدار داده شــد و توجــه عمیقــی بــه مســاله آینــده و
پیامدهــای اجتماعــی خشکســالی در ایــران شــد کــه حجــم عظیــم مهاجــرت از مناطــق
خشــکیده در آینــده ،چــه خطرهــای اســتراتزیکی را بــرای کشــور مــی توانــد بــه دنبــال
داشــته باشــد.
در ایــن نشســت همچنیــن بــه تمایــزی بیــن دو واژه خشکســالی و خشــکیدگی اشــاره شــد؛
کــه وضعیــت ســالهای اخیــر اســتان بوشــهر بیشــتر بــه خشــکیدگی تنــه مــی زنــد .درهمین
زمینــه همچنیــن بــه مســاله نبــود مدیریــت اســتراتژیک در حــوزه توســعه ایــران اشــاره شــد
و از اینکــه برنامــه ریــزی هــا در ایــران کوتــاه مــدت اســت ،تحلیــل هایــی بــه میــان آمــد.
در تحلیلــی دیگــر بــه رانــت نفــت اشــاره شــد و اینکــه از وجــود ایــن رانــت باعــث شــده کــه
همیشــه آب در لولــه هــای مــان باشــد و همیــن دلیــل مــی توانــد مــا را در رخــوت و بــی
توجهــی عمیقــی فــرو ببــرد و حواســمان به نبــود آب و هجوم خشکســالی به کشــور نباشــیم.
جامعــه در بحــران هــاي آبــي ،دچــار چالــش هــاي اساســي مــی شــود .مطالعــات نشــان
مــي دهــد درايــن ميــان ،مهاجــرت هــاي ناشــي از بحــران هــاي محيط زيســت نيــز يکي
ديگــر از تبعــات اجتماعــي غيرقابــل انــکار محيــط زيســت اســت .واژه مهاجــران زيســت
محيطــي بــراي اوليــن بــار در ســال  ١٩٧٠بــه حــوزه عمومــي وارد شــد و ســپس در ســال
 ١٩٨٥تحــت برنامــه پيشــرفت و توســعه ســازمان ملــل متحــد ( )UNDPمــورد اســتفاده
و توجــه جــدي تــر قــرار گرفــت .امــروزه برخــي برآوردهــا بيانگــر ايــن اســت کــه بيــش از
 ٢٠٠ميليــون نفــر بــر اثــر تغييــرات اقليمــي و بحــران محيــط زيســتي ،ناگزير بــه مهاجرت
از ســرزمين خــود خواهنــد شــد .تحــوالت مختلــف زيســت محيطــي نظيــر خشکســالي،
کــم آبــي ،ازبيــن رفتــن محصــوالت کشــاورزي و افزايــش ناامنــي غذايــي ،ازجملــه عواملي
هســتند کــه موجــب جابــه جايــي جمعيــت مــي شــوند.
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تغییر آب و هوایی

گزارشی از چهاردهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
چهاردهمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در روز جهانــی
تغییــرات آب و هوایــی ( 17آذرمــاه  )94ســاعت  10صبــح در اداره کل حفاظــت محیط
زیســت اســتان بوشــهر برگــزار شــد کــه در آن عالقمنــدان بــه مباحــث زیســت
محیطــی شــرکت کردنــد.
در ابتــدا حســین دلشــب بــا اشــاره بــه تمایــز بیــن ســه حــوزه محیــط زیســت
طبیعــی ،محیــط زیســت انســانی و محیــط زیســت اجتماعــی ،بــه تفکیــک ایــن
ســه حــوزه پرداخــت و مســائل تغییــرات آب و هوایــی را در ســالهای اخیــر را بســیار
هشــداردهنده قلمــداد نمــود کــه چــه بســا در درازمــدت مبــدل بــه تغییــرات اقلیــم
گســترده ای در ایــران و منطقــه خاورمیانــه شــود .بــا شــکل گیــری انقــاب صنعتــی
در قــرن هیجدهــم میــادی ،انســان بیــش از ظرفیــت طبیعــت از آن بهــره بــرداری
نمــوده و همیــن باعــث شــده تــا بــا آلودگــی و تغییــرات گســترده ای در محیــط و
طبیعــت مواجــه شــویم .از ســوی دیگــر افزایــش جمعیــت و بــاال رفتــن مــدت عمــر
انســان هــا نیــز باعــث شــده ســوخت بیشــتری مصــرف شــود و همیــن باعــث شــده
کــه شــهرها بــه عنــوان مکانهایــی مبــدل بشــوند کــه درجــه حــرارت زمیــن را بــاال
ببرنــد و شــهرها تبدیــل بــه جزایــر حرارتــی شــوند .ازهمیــن رو بــا تغییــرات گســترده
ای در آب و هــوا مواجــه شــده ایــم .در وضعیــت کنونــی جهــان ،زمیــن تــب کــرده
اســت و بایــد بــرای آن راه حلــی اندیشــید .بایــد از ایــن منازعــه بیــن انســان و
طبیعــت دوری کنیــم.
تغییــرات آب و هوایــی بیشــترین صدمــه را بــر آنهایــی میگــذارد کــه کمتریــن
قابلیــت تطابــق را داشــته باشــند .در ایــن بیــن افــراد فقیرتریــن بســیار آســیب پذیــر
هســتند .امــا بــا ایــن حــال هیــچ کــس از گزنــد تغییــرات آب و هوایــی در امــان
نخواهــد بــود و ایــن موضــوع تغییــر اقلیــم را بــه یــک معضــل جهانــی تبدیــل کــرده
اســت .تاثیــرات تغییــر اقلیــم تنهــا منحصــر بــه وقایــع طبیعــی نیســتند .هنگامــی کــه
مشــکل تغییــر آب و هــوا را در نظــر میگیریــد ،میبایســت جهــان را بــه صــورت
یــک سیســتم اکولوژیکــی واحــد ببینیــد .نبایــد بــا تقســیم بندیهــای سیاســی و یــا
مرزبندیهــای میــان کشــورها بــه جنــگ تغییــر اقلیــم رفــت.

پژوهش در محیط زیست
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گزارشی از پانزدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
پانزدهمیــن حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر در روز ملــی پژوهــش
مــورخ  24آذر  94برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه کــه بــه طــور خــاص دربــاب
اهمیــت و ضــرورت پژوهــش در حــوزه هــای متعــدد و متنــوع محیــط زیســت
برگــزار گردیــد ،بــا اشــاره بــه اهمیــت پژوهــش و فهــم عمیــق مســائل محیــط
زیســت ،خاطرنشــان شــد کــه بــه دلیــل اینکــه مســائل محیــط زیســت ،مســائلی
تخصصــی هســتند نبایــد بــا ســاده انــگاری و بــدون تحقیــق بــه آن نزدیــک
شــد.
درهمیــن زمینــه از همــه پژوهشــگران متخصــص در ابعــاد مختلــف حــوزه محیــط
زیســت (چــه مســائل تخصصــی زیســت شناســی ،چــه مســائل و پیامدهــای
فرهنگــی و اجتماعــی و چــه ابعــاد اقتصــادی و )..خواســته شــد تــا در ایــن مســیر
بــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر کمــک رســانند.
در ادامــه بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه از مهمتریــن اهــداف مدیریتــی ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت نهادینهکــردن پژوهــش کاربــردی و بــه کار بــردن
نتایــج آن در نحــوه مدیریــت ایــن حــوزه اســت .پژوهــش هــای زیســت محیطــی
و نظــارت بــر محیــط زیســت بــه مــا دانــش در مــورد وضعیــت محیــط زیســت
مــی دهــد کــه چگونــه مشــکالت زیســت محیطــی حــل خواهــد شــد و در اقــدام
داده هــای پژوهشــی منجــر بــه بهبــود محیــط زیســت خواهــم شــد.
پژوهــش هایــی کــه دربــاب نقــش فرهنــگ بــر حفــظ محیــط زیســت صــورت
پذیرفتــه اشــاره دارد بــه ایــن نکتــه کــه متغيرهــاي احســاس مســووليت ،اخــاق
اجتماعــي ،آمــوزش و ارزش هــاي ســنتي و دينــي بــر حفــظ محيــط زيســت و
رفتارهــاي محيــط زيســتي موثــر هســتند امــا فرهنــگ عامــل تعييــن کننــده
رفتارهــاي افــراد در يــک جامعــه اســت و رفتارهــاي زيســت محيطــي تــک تــک
افــراد نشــات گرفتــه از ايــن عامــل مهــم مــي باشــد .ازهمیــن رو بایــد اولویــت
پژوهشــی در ایــن حــوزه تعریــف شــود و بــه مســاله پژوهــش در حــوزه فرهنــگ
زیســت محیطــی شــهروندان یــک جامعــه پرداختــه شــود.
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محیط زیست شهری

گزارشی از شانزدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
شــانزدهمین نشســت خوانــش زیس ـتمحیطی اســتان بوشــهر بــا عن ـوان محیــط زیســت
شــهری ،در محــل دبیرخانــه تاالبهــای ادارهکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در
تاریــخ  21آذر  94برگـزار شــد .در ایــن نشســت بــه خوانــش کتــاب محیــط زیســت و سیاســت
اجتماعــی اثــر مایــکل کیهیــل پرداختــه شــد.
در ایــن نشســت بــه در نظرنگرفتــن ظرفیــت اکولوژیکــی محیــط زیســت بــه عنـوان یکــی از
مهمتریــن عوامــل تخریــب محیــط زیســت اشــاره شــد .در اکثــر مناطــق دنیــا ،شــهرکهای
صنعتــی بــر اســاس الگــو و ظرفیتهــای زیســت محیطی شــکل میگیرند تــا تاثیـرات مخرب
کمتــری بــر محیــط زیســت داشــته باشــند .متاســفانه ما در اســتان بوشــهر شــاهد هســتیم که
مراکــز صنعتــی بــدون در نظرگرفتــن اســتانداردهای زیســت محیطی ســاخته میشــوند .بر این
اســاس اگــر اثراتــی کــه بشــر بــر محیــط زیســت میگـذارد ،بیــش از ظرفیــت اکولوژیکــی آن
باشــد ،مشــکالت عدیدهایــی را متوجــه منابــع طبیعــی و زیســتی خــود کــرده اســت .درهمیــن
زمینــه بایــد بتوانیــم فضاهــای عمومــی را بهصورتــی کــه گروههــای اجتماعــی انتظــار دارنــد
فراهــم کنیــم تــا عمــوم جامعــه بــه ایــن فضاها احســاس تعلــق داشــته باشــند و آنهــا را متعلق
بهخــود بداننــد .در ایــن صــورت اســت کــه در حفــظ و نگه ـداری محیــط زیســت پیرامــون
خــود تــاش میکننــد .در ایــن ارتبــاط ،بـرای رســیدن بــه نتیجــه دلخـواه ،گروههــای فعــال
زیســت محیطــی و مدنــی بایــد بهصــورت تخصصــی بــا همــکاری نهادهــای مربــوط ،وارد
عمــل بشــوند و راهــکار بدهند.
در بوشــهر عــاوه بــر لــزوم توجــه بــه حفــظ و پاکیــزه نگ هداشــتن محیــط زیســت شــهری،
مســئله آلودگــی دریــا و بررســی میـزان مـواد آالینــده وارد شــده از طریــق فاضــاب بــه ایــن
منبــع حیاتــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.این نــوع فاضالبها شــامل انـواع فضــوالت خانگی،
شــهری و زبالههــای مایــع صنعتــی بــوده و از طریــق لولــه بــه محیــط زیســت و نیــز بــه دریــا
وارد میشــوند .متاســفانه در بوشــهر ،ســالیان ســال اســت کــه شــاهد دفــع نامناســب فاضــاب
شــهری در دریــا هســتیم کــه پیامدهــای منفــی آن مســتقیما متوجــه خودمــان میشــود.توجه
بــه فضــای ســبز شــهری را یکــی از راههــای بهبــود شـرایط زیســتی ،زیســتگاهی و رفاهــی
شــهروندان عنـوان کــرد و گفــت :امــروزه مفهــوم شــهرها بــدون در نظــر گرفتــن فضای ســبز
مناســب و موثــر ،قابــل تصــور نیســت .زیـرا بــا وجــود آالیندههــای مختلفــی کــه از راههــای
گوناگــون وارد محیــط زیســت شــهری میشــوند ،فضاهــای ســبز میتواننــد هــم بــه ایجــاد
زیبایــی بصــری و هــم پاالیــش هـوا و محیــط کمــک کننــد.

دل در گرو هوای پاک
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گزارشی از هفدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
هفدهمیــن جلســه حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر بــا موضــوع هــوای
پــاک (بــه مناســبت  ۲۹دی مــاه روز هــوای پــاک) در دبیرخانــه تاالبهــای
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد.
در ایــن نشســت بــه تعریــف هــوای پــاک ،لــزوم و نیــاز بــه هــوای پــاک بــه
عنــوان حقــوق شــهروندی ،تاریخچــه آلودگــی هــوا از آغــاز قــرن  ۱۷و انقــاب
صنعتــی و مصــرف بــی رویــه ســوخت هــای فســیلی ،عوامــل تشــدید کننــده
آلــوده هــوا همچــون اتومبیــل هــا و کارخانجــات و پســماندهای خانگــی و
صنعتــی همیــن طــور عــوارض ناشــی از آلودگــی هــوا همچــون اختــال
در بــاروری انســان ،اختــال در فتوســنتز گیاهان،بیماریهــای قلبی،چشــمی،
تنفســی و ســرطان،همچنین پاییــن آمــدن ضریــب هوشــی کودکان.ســپس بــه
راهکارهــا اشــاره شــده و راهکارهــای سیاســی،فرهنگی و اجتماعــی را مطــرح
شــد.
یکــی از راهکارهــای سیاســی دربــاب هــوای پــاک را مــی شــود در ابعــاد
جهانــی بــه نشســت پاریــس خالصــه نمــود،و یــا راهــکار فرهنگــی را تغییــر
در نگــرش خــود بــه محیــط زیســت نــام بــرد و در بحــث راهکارهــای اجتماعــی
مــی شــود از نقــش مــادران در حفاظــت از فرزنــدان خــود و نســل آینــده
مطــرح کــرد .در حــوزه سیاســت هــای دولــت نیــز بــه نوســازی و گســترش
نــاوگان حمــل و نقــل شهری،اســتاندارد ســازی کارخانــه هــای آلــوده کننــده
هوا،جلوگیــری از تخریــب رودخانــه هــا و جنــگل هــا و عــوارض زمیــن و
تعامــل ارگانهــای دولتــی را در ایــن حــوزه مــی تــوان نــام بــرد.
در ادامــه ایــن بحــث بــه ســه حــوزه جداگانــه در خصــوص هــوای پــاک اشــاره
شــد:
ا .تاثیــر صنعــت بر آلودگی هوا،
 .۲تاثیر خشــک شــدن تاالب ها بر آلودگی هوا،
 .۳تاثیر حمل و نقل شــهری و محیط زیســت شــهری بر آلودگی هوا.
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کودک ،نوجوان و حفظ محیط زیســت

گزارشی از هیجدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
هیجدهمیــن حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر روز ســه شــنبه  6بهمن مــاه 1394
ســاعت  10صبــح در دبیرخانــه تاالبهــای اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر
بــا همــکاری کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان بوشــهر برگزار شــد.
دکترحســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا ضــروری
خوانــدن آمــوزش مفاهیــم محیــط زیســت بــه کــودکان و نوجوانــان اینچنیــن افــزود کــه
راه دیگــری بــرای جبــران خســارتهای وارد شــده بــه محیــط زیســت در ســالیان گذشــته
وجــود نــدارد و بایــد بــه ســمت آمــوزش و ترویــج ایــن مفاهیــم گام برداریــم و یکــی از
امــکان هــای ایــن آمــوزش مــی توانــد بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان مهیــا گــردد.
در ایــن جلســه بــه بحثــی دربــاب چگونگــی آمــوزش مفاهیم و مقــوالت زیســت محیطی
بــه کــودکان و نوجوانــان پرداختــه شــد .درهمیــن زمینــه بایــد برنامــه هــای گســترده ای
بــرای ایــن حــوزه طراحــی نمــود .محســن عباســپور بــه ارائــه طرحــی دربــاب راه انــدازی
اتــاق فکــر آموزشــی بــرای کــودکان و نوجوانــان همــت گمــارد و ایــن نکتــه را برجســته
نمــود کــه بایــد ابتــدا در آن چــه کــه بــه کــودکان و نوجوانــان ارائــه شــود ،بــه یــک
نتیجــه برســیم و ســپس دربــاره چگونگــی ارائــه آن مفــاد آموزشــی بــه بحــث بپردازیــم.
کــودکان امــروز ،آینــده ســازان فــردا هســتند و بــه همیــن دلیــل اهمیــت آمــوزش آن هــا
و حفــظ محیــط زیســت بــه عنــوان امانتــی بــرای آینــدگان دوچنــدان اســت .کــودکان و
نوجوانــان آمــوزگاران بزرگســاالن در حفــظ محیــط زیســت هســتند.
الزم بــه ذکــر اســت ،نامگــذاری هشــتم اکتبــر بــه نــام روز جهانــی کــودک بــه ایــن
ش آموزان  ۹ســاله مدرســه
دلیــل اســت کــه در ســال  ۱۹۸۶در چنیــن روزی  2نفــر از دانـ 
آتاتــوری در نیویــورک بــا نــگارش نامــهای از همــه بچـ ه هــای دنیــا خواســتند کــه بــا
هــم روزی را بــه صلــح اختصــاص دهنــد .در پایــان نیــز بــه جمــع بنــدی مباحــث پرداخته
شــد و تکــه پایانــی از فیلــم ســینمایی «چشــم انــدازی در مــه» اثــر تئــو آنجلوپولــوس
پخــش شــد.

مدیریت زیستبومی تاالبها
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گزارشی از نوزدهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
نوزدهمیــن جلســه حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر در بــاب گرامــی داشــت
روز جهانــی تاالبهــا ،روز ســه شــنبه  13بهمــن 94در دبیرخانــه تاالبهــای اداره کل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار شــد .دکتــر دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر در بــاب اهمیــت توجــه شــهروندان بــه حفــظ تاالبهــا
اشــاره نمــود و از برنامــه ریــزی راهبــردی ایــن اداره کل در حــوزه مدیریــت زیســتبومی
تاالبهــا بــه خصــوص در تــاالب حلــه و مشــارکت جوامــع محلــی توضیحاتــی داد و
از انعقــاد قــراردادی بــا یــک تشــکل زیســت محیطــی بــرای حضــور در ایــن پــروژه
نکاتــی را ارائــه نمــود.
ســپس ایــن حلقــه خوانــش کــه بــا حضــور دکتــر محمــود مقیمــی؛ ریاســت اداره
محیــط زیســت شهرســتان بوشــهر بــود در خصــوص روز جهانــی تــاالب هــا ،اهمیــت
تاالبهــا ،شــرایط شــکل گیــری تــاالب و ارزشــها و کارکردهــای تاالبهــا بــه نــکات
بســیار مهــم و قابــل توجهــی در خصــوص تاالبهــا بــه حاضریــن ارایــه داد.
درهمیــن زمینــه بــه نقــش جایــگاه و تقــدس آب در ایــران و پیونــد آن بــا مذهــب و
انتظــار مــردم از آســمان بــرای بــارش بــاران اشــاره شــد .همچنیــن مــی شــود بــه ایــن
نکتــه نیــز اشــاره کــرد کــه تــاالب هامــون بــه عنــوان محــل تولــد سوشــیانس ،پیامبــر
موعــود زرتشــت شــناخته مــی شــود
در ادامــه پرسشــی طــرح شــد در خصــوص تفــاوت دیــدگاه هــا و عملکــرد مــردم دیگــر
نقــاط ایــران نســبت بــه تــاالب و مــردم بوشــهر نســبت بــه تــاالب حلــه اشــاره شــد و
اینکــه چــه اتفاقــی مــی افتــد کــه بــرای حفــظ تــاالب خــود هماهنــگ و یــک صــدا
مــی شــوند امــا در بوشــهر بــا بــی تفاوتــی کامــل مــردم در خصــوص آنچــه بــر تــاالب
حلــه گذشــته اســت روبــرو هســتیم.
کــه در پاســخ اینگونــه مطــرح شــد کــه در خصــوص آنچــه کــه بــی توجهــی مــردم
بوشــهر بــه تــاالب حلــه نــام مــی بریــم بایــد بــه تقویــت حــوزه عمومــی و یــا عــدم
تقویــت حــوزه عمومــی در بوشــهر اشــاره کــرد..

38

زنان و توسعه پایدار

گزارشی از بیستمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
در بیســتمین نشســت حلقــه خوانش زیســت محیطی اســتان بوشــهر که دربــاره زنان و توســعه
پایـدار در تاریــخ  20بهمــن  94برگـزار شــد مهدیــه امیــری؛ نویســنده کتــاب توســعه پایـدار و
نقــش آفرینــی زنــان روســتایی به بحــث دربــاب نقش زنــان در توســعه پایـدار پرداخــت .وی به
ایــن نکتــه اشــاره نمود کــه موضــوع و تِم اصلــی روز جهانــی زن در ســال « ،۲۰۱۶بهرهبــرداری
از کــره زمیــن  ۵۰-۵۰تــا ســال  :۲۰۳۰اقـدام بـرای تحقــق برابــری جنســیتی» اســت .ســازمان
ملــل متحــد در  ۸مــارس ســال جــاری در جهــت تســریع اهـداف توســعه پایـدار تا ســال ۲۰۳۰
اقـدام خواهــد کــرد .در ســال  ،۲۰۱۵دولتهــا درصــدد تصویــب اهـداف ۱۷گانــه توســعه پایـدار
برآمدنــد .تمامــی اهـداف توســعه پایـدار ،مرتبــط بــا زنــان اســت .و ایــن اهـداف بــه شــرح زیــر
می باشــد:
هدف  :۱پایا ندادن به فقر در تمامی زمینهها
هــدف :۲پایــا ندادن بــه گرســنگی ،دسترســی بــه امنیــت غذایــی ،ارتقــای وضعیــت تغذیــه و
ارتقــای کشــاورزی پایـدار
هدف  :۳تضمین برخورداری از زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همگان در تمامی سنین
هدف  :۴تضمین برخورداری از آموزش و ارتقای وضعیت آموزش برای همگان
هدف  :۵تحقق عدالت جنسیتی و توانافزایی زنان و دختران
هدف :۶تضمین حفاظت و مدیریت پایدار آب برای همگان
هدف  :۷تضمین دسترسی پایدار و مؤثر به انرژی برای همگان
هدف :۸ارتقای رشد اقتصادی پایدار ،جامع و کامل و حق اشتغال برای همگان
هدف  :۹ارتقای چامع و پایدار صنعتیشدن
هدف :۱۰کاهش نابرابری میان کشورها
هدف :۱۱ایمنسازی و پایدارکردن شهرها و سازوکارها
هدف  :۱۲تحقق الگوی پایدار تولید و مصرف
هدف :۱۳اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آبوهوایی و آثار سوء آن
هدف :۱۴استفاده پایدار از دریاها ،اقیانوسها و منابع دریایی برای تحقق توسعه پایدار
هــدف :۱۵حمایــت ،حفاظــت و ارتقــای اســتفاده پایـدار از اکوسیســتمها و مدیریــت بهینــه منابــع
طبیعی
هدف:۱۶ارتقایجامعهسالمازطریقدسترسیمؤثرهمگانبهعدالتدرتمامیسطوح
هدف  :۱۷تقویت ابزارهای تحقق مشارکت برای توسعه پایدار

آگاهی رسانی ارزشها و کارکردهای تاالب حله
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گزارشی از بیست و یکمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
بیســت و یکمیــن جلســه حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در خصــوص
طــرح آگاهــی رســانی ارزشــها و کارکردهــای تــاالب حلــه (پــروژه حفاظــت از
تاالبهــای ایــران زیرنظــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و  GEFو )UNDP
در دبیرخانــه تــاالب هــای اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان در تاریــخ 27
بهمــن  94برگــزار گردیــد.
نشســت بــا ارائــه نظرهــای غالمرضــا فقیــه؛ معــاون پایــش و محیــط طبیعــی اداره کل
در امــر پایــش تــاالب هــا ضمــن بیــان رونــد کنــدی کار ایــن طــرح ،از کارگاه هــای
برگــزار شــده در خصــوص تــاالب حلــه ســخن گفــت و اینکــه جوامــع محلــی در ابتــدا
بــا رویکــرد تقابلــی و موضعــی تدافعــی وارد ایــن کارگاه شــده و حتــا بــا بیــان اینکــه
هیــچ اعتمــادی بــه عملکــرد ســازمان و پرســنل آن در ایــن حــوزه ندارنــد ،حاضــر بــه
همــکاری بــا ســازمان نبودنــد امــا در کارگاه هــای بعــدی کــه صحبــت هــای ایشــان
شــنیده شــد و نظــرات ایشــان خصوصــا در زون بنــدی تــاالب در نظــر گرفتــه شــد،
باعــث گردیــد اعتمــاد ایشــان بــه کارگاه و ســازمان جلــب گــردد.
درهمیــن زمینــه اســماعیل حســام مقــدم؛ مســوول دفتــر مشــارکتهای مردمــی اداره کل
بــا بیــان مباحثــی را در خصــوص ارزیابــی هــای قومــی و فرهنگــی و مــردم نــگاری
روســتا بــه عنــوان اولیــن مرحلــه اجــرای کار مطــرح کــرد .
پــروژه طــرح حفاظــت از تــاالب هــای ایــران در همــکاری بیــن دولــت ایــران (ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ایــران)  ،صنــدوق تســهیالت محیــط زیســت جهانــی ()GEF
و برنامــه توســعه ملــل متحــد ( )UNDPاز ســال  2005شــروع و بــا هــدف کاهــش یــا
حــذف دائمــی تهدیــدات و بــه طــور کلــی پایــداری و بقــاء اکوسیســتم هــای تاالبــی
ایــران فعالیــت خــود را در تــاالب هــای منتخــب و بــا اهمیــت بــه عنــوان ســایت هــای
نمونــه (ماننــد تــاالب حلــه در اســتان بوشــهر) اجرایــی کــرد ه اســت و تــاش مــی
کنــد تــا تجربیــات بدســت آمــده را در قالــب معرفــی رویکــرد زیســت بومــی و اســتقرار
یــک سیســتم مدیریتــی جدیــد و فراهــم کــردن ســاز و کارهایــی قانونــی بــرای اجرایــی
شــدن آن بــه ســایر تــاالب هــای کشــور گســترش دهــد .
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کمپین دریا برای زندگی و توسعه پایدار

گزارشی از بیست و دومین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
نشســت هــای حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بوشــهر بــه بیســت و دومیــن گام خــود
رســید .در ایــن جلســه کــه ســه شــنبه  4اســفندماه  94در دبیرخانــه تاالبهــای اداره کل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار مــی شــد ،بــه ارائــه بحثــی دانــش بنیان
دربــاب کمپیــن دریــا بــرای زندگــی و توســعه پرداختــه شــد.
دکتــر دلشــب در آییــن افتتــاح ایــن حلقــه خوانــش بــه ضــرورت کنــش هــای مدنــی
دانــش بنیــان در حــوزه محیــط زیســت اشــاره نمــود و بــا قــوت از ایــن فعالیــت هــا اعالم
حمایــت نمــود و از ضــرورت انجــام ایــن کمپیــن هــا را کــه بــا دانــش و علــم نیــز همــراه
باشــد ،صحبــت بــه میــان آورد.
جمهــوری اســامی ایــران بــا داشــتن بیــش از  5000کیلومتــر خــط ســاحلی یــک کشــور
دریایــی کــه از شــمال و جنــوب توســط  3تــوده بــزرگ آبــی دریــای خــزر ،خلیــج فــارس
و دریــای عمــان احاطــه شــده اســت کــه ایــن ســه تــوده از اهمیــت راهبــردی خاصــی
برخوردارنــد چراکــه بــا دارا بــودن ذخایــر مختلــف انــرژی ،اراضــی ســاحلی ومنابــع عظیم
دریایــی و زیســتی نقــش بســیار مهمــی در شــکوفایی اقتصــادی ایــران ایفــا میکنــد.
بــه نظرمــی رســد کمرنــگ بــودن حضــور دریــا در زندگــی شــهروندان ایرانــی را
بایــد در هــر دو محیــط انســانی و طبیعــی بازیابــی کــرد چراکــه طبیعــت بــا انســان
بهعنــوان عامــل مدیریتــی آن ،در تقابــل بــا یکدیگــر میباشــند کــه هــر دو از هــم تأثیــر
میگیرنــد و بــر هــم تأثیــر میگذارنــد .ازهمیــن رو در کشــوری کــه بــا ایــن حجــم
از وجــود دریاهــا و دریاچــه هــا همنفــس شــده بایــد ایــن نقــش حیاتــی را در زندگــی
روزمــره مــردم بازســازی نمــود.
اســتان بوشــهر نیــز در حاشــیه خلیــج فــارس بــا داشــتن بیــش از  900کیلومتــر مــرز
آبی-ســاحلی ،یکــی از بهتریــن شــرایط جغرافیایــی را دارا مــی باشــد تــا ز ایــن رهگــذر
بتوانــد نقــش دریــای را در زندگــی مــردم بازنمایــی کنــد .لــذا توجــه بــه ایجــاد پویــش
هــا و کمپیــن هایــی کــه بــه طــور خــاص بــه بازیابــی نقــش دریاهــا در زندگــی روزمــره
مــردم بپردازنــد ،بســیار مــی توانــد اســتراتژیک باشــد.
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هنر و محیط زیست

گزارشی از بیست و سومین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
حســین دلشــب در بــاب اینکــه بــرای فراگیــر نمــودن بحــث محیــط زیســت بایــد زبــان
جدیــدی و بازنمایــی هنرمندانــه ای پیــدا کنیــم ،اینچنیــن توضیــح داد کــه همــواره
در شــکل دادن بــه گفتمــان حامــی محیــط زیســت در جامعــه بایــد از هنــر و انــواع
بازنمایــی هنــری بهــره ببریــم.
ســه شــنبه  11اســفندماه  94در بیســت و ســومین نشســت حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی اســتان بوشــهر کــه بــا حضــور هنرمنــدان درحــوزه هــای موســیقی و ســینما
بــه بحــث چالــش برانگیــز هنــر و محیــط زیســت پرداختــه شــد.
در ایــن نشســت حماســه حــق پرســت و حســام حــق پرســت (مدرســین موســیقی
ســنتی ایرانــی) و مهــدی احمــدی (فیلمســاز) بــا حضــور خودشــان در ایــن حلقــه
خوانــش ،بــه تحلیــل هــای عمیقــی از دو هنــر موســیقی و ســینما بــا محیــط زیســت
پرداختنــد .ایــن جلســه بــا پخــش قطعاتــی موســیقی از حســین علیــزاده همــراه شــد
و بــرادران حــق پرســت در ایــن بــاب بــا جزئیــات ســخن گفتنــد .در کنــار ایــن
دو ،مهــدی احمــدی بــه پخــش دو فیلــم کوتــاه بــه کارگردانــی خــودش در جلســه
پرداخــت کــه دربــاره مصــرف آب و زندگــی روزمــره در جمعــه بــازار بنــدر بوشــهر و
مالحظــات زیســت محیطــی بــود.
در ایــن نشســت حضــار دربــاب هنــر و بازنمایــی هنــری و نقــش هنــر و رســانه هــا در
همگانــی کــردن مباحــث محیــط زیســت اشــاره نمــود و در ایــن حــوزه بــه گســتردگی،
مباحثــی مطــرح شــد و پیشــنهاداتی بــرای اجــرا ،ارائــه گردیــد.
زبــان گویــای هنــر در جریانســازی اجتماعــی کــه نیــاز کنونــی بــرای نجــات کــره
مســکون اســت برجســته و موثــر بــه شــمار آمــده و تــوان بهــره گیــری از ظرفیــت
مردمــی بــرای حراســت از طبیعــت را بــا خــود دارد .هنــر نيــز يكــي از مولفــه هــاي
اصلــي محيــط زيســت اســت و تلفيــق هنــر و محيــط زيســت و بيــان چالشــها و
بحرانهــاي محيــط زيســتي بــا زبــان هنــر موجــب افزايــش ميــزان مســئوليت پذيــري،
افزايــش فرهنــگ حفاظــت از محيــط زيســت و مشــاركتهاي مردمــي خواهــد شــد.
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حفظ محیط زیست

گزارشی از بیست و چهارمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
نشســت هــای حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر ،ســه شــنبه هــای هــر
هفتــه در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر (واقــع در بوشــهر -خیابــان
عاشــوری -کنــار مســجد قــرآن دبیرخانــه تاالبهــا) برگــزار مــی گردیــد .ایــن جلســات
کــه در طــی  23هفتــه پیشــین خــودش در شــهر بوشــهر برگــزار مــی گردیــد ،بــه
پیشــنهاد انجمــن هــای زیســت محیطــی شهرســتان دشتســتان ،روز ســه شــنبه 18
اســفندماه  94در کتابخانــه شــهید بهشــتی برازجــان برگــزار گردیــد.
در ایــن حلقــه خوانــش کــه بــه مباحــث عمومــی حفــظ محیــط زیســت توســط
شــهروندان پرداختــه شــد ،روســای اداره حفاظــت محیــط زیســت و نهــاد کتابخانــه
هــای شهرســتان دشتســتان بــه همــراه اعضــای چندیــن تشــکل غیردولتــی فعــال در
حــوزه شــهر و محیــط زیســت شــرکت نمــوده بودنــد .در ایــن جلســه ایــن پرســش
مهــم مطــرح شــد کــه آیــا بــرای حفاظــت از محیــط زیســت صرفــا بــا نمادیــن ســازی
و حرکتهــای نمادیــن مــی شــود بــه موفقیــت دســت پیــدا کــرد و از تخریــب بیــش از
پیــش طبیعــت ممانعــت نمــود؟ مقــرر شــد کــه بــا هماهنگــی انجمــن فرهنــگ ســازان
محیــط زیســت دشتســتان ،ایــن حلقــه هــای خوانــش بــه صــورت ماهیانــه تشــکیل
جلســه بدهــد.
در ایــن نشســت بــه چهــار عامــل بــه عنــوان عوامــل مهــم در حفاظــت از محیــط
زیســت توســط شــهروندان اشــاره شــد:
 .۱حق مشارکت شهروندان در تصمیمات زیست محیطی
 .۲حق شهروندان در دسترسی به اطالعات زیست محیطی
 .۳حق آموزش عمومی شهروندان در حوزه زیست محیطی
 .۴حق دادخواهی زیست محیطی
کــه بــه گونــه ای بایــد همــه انجمــن هــا و فعــاالن زیســت محیطــی در کنــش هــای
اجتماعــی خــود بــه آن توجــه نماینــد .ایــن فعالیتهــای محیــط زیســتی در شهرســتان
دشتســتان بــه دلیــل گســترش و توســعه انجمــن هــای غیردولتــی بســیار توانســته
موفــق باشــد و در حــوزه هــای مختلــف توانســته نقشــی اساســی در حفــظ محیــط
زیســت ایفــا نماینــد.
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گزارشی از بیست و پنجمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
بیســت و پنجمین نشســت حلقه خوانش زیســت محیطی اســتان بوشــهر در تاریخ  25اســفند
 1394در دبیرخانــه دائمــی این جشــنواره در اســتان بوشــهر برگـزار گردید.
حســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر از اهمیــت «صنعت-هنر»
ســینما در گســترش مفاهیــم و مقــوالت محیــط زیســتی در جهــان جدیــد گفــت و بــه ارتباط
و پیونــد هنــر بــه طــور عــام بــا زیســت انســان در کل تاریــخ ،توجــه همــگان را جلــب نمــود
و خواســتار ایــن شــد کــه اندیشــه زیســت محیطــی بایــد بــا بازنمایــی هنــری و ادبــی همـراه
شــود تــا بتوانــد در تمــام ســطوح اجتماعــی و فرهنگــی رســوخ نمایــد .ازهمیــن رو بایــد اهمیت
برگـزاری ایــن جشــنواره را بعــد از ســالها توقف وفراموشــی ایــن جشــنواره درک نماییــم .در این
جلســه کــه با حضــور فیلــم ســازان ،فعــاالن رســانه ای ،کنشــگران نهادهــای مدنــی و اعضای
دبیرخانــه جشــنواره فیلــم ســبز در اســتان بوشــهر برگـزار شــد  ،بــه گفتگــو دربــاره چگونگــی
برگـزاری هــر چــه بهتــر ایــن جشــنواره پرداختــه شــد .
-1پوســتر اســتانی (بومــی شــده )ایــن جشــنواره بــا هماهنگــی دبیرخانــه مرکــزی ،طراحــی و
چــاپ و منتشــر شــود .در ایــن پوســتر از فیلم ســازان و هنرمندان اســتان بوشــهر خواســته شــود
کــه آثــار خــود را بــه دبیرخانــه اســتانی جشــنواره ارســال نماینــد تــا در هفتــه برگـزاری  ،اکـران
شــود .
-2اتــاق فکــر بــا محوریــت ســمن هــای همــکار در شهرســتانها تشــکیل شــود .ده شهرســتان
اســتان بوشــهر بــا همــکاری ســمن هــای همــکار با ایــن جشــنواره ،یــک اتــاق فکر بــا حضور
هنرمنـدان شهرســتان مربــوط تشــکیل دهنــد و شــرح جلســات را بــه دبیرخانــه اســتانی ارائــه
دهنــد .
-3ســاخت تیــزر اســتانی ( 20ثانیــه ای ) مرتبــط بــا اســتان بوشــهر و انتشــار آن در شــبکه های
مجــازی جهت تبلیــغ و فراخـوان از هنرمنـدان .
-4هماهنگــی جهــت برگـزاری یــک ورک شــاپ در حوزه «ســینما و محیط زیســت «با حضور
مدرســین حرفــه ای ســینما بـرای عالقه مندان و هنرمندان اســتان بوشــهر در هفته برگـزاری .
-5هماهنگــی جهــت برگـزاری یــک ورک شــاپ محیطــی در فضــای محیــط زیســت اســتان
بوشــهر بـرای عالقــه منـدان و ســینماگران جهــت آشــنایی بــا مفاهیــم و موقعیتهــای زیســت
محیطــی در هفتــه برگـزاری .
-6انتشــار و توزیــع بلیــت هــای اکران فیلم هــای جشــنواره برای هنرمنـدان ،فعاالن رســانه ای
،کنشــگران مدنــی ،خانـواده کارکنــان اداره کل و .....جهــت حضور در اکـران فیلم ها .

44

زنان و حفظ محیط زیست

گزارشی از بیست و ششمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
بیســت و ششــمین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر بــا موضوع
زنــان و حفــظ محیــط زیســت مــورخ  18فروردیــن  95در ســالن اجتماعــات اداره کل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار گردیــد .ایــن حلقــه خوانــش بــه دلیــل
همزمانــی بــا هفتــه بزرگداشــت مقــام زنــان ،بــه مباحثــه در ایــن بــاب اختصــاص
یافــت کــه زنــان چــه نقشــی مــی تواننــد در حفــظ محیــط زیســت داشــته باشــند.
در ابتــدای جلســه اســماعیل حســام مقــدم؛ مســوول دفتــر مشــارکتهای مردمــی اداره
کل در خصــوص موضــوع جلســه و نقــش زنــان در توســعه پایــدار ،مقدمــه کوتاهــی از
بیســتمین جلســه حلقــه خوانــش کــه بــا موضــوع زنــان و توســعه پایــدار برگــزار شــده
بــود ،ارایــه کــرد و همچنیــن از ســومین شــماره نشــریه داخلــی شهروندســبز کــه بــه
بحــث نقــش زنــان در فرآینــد توســعه پایــدار پرداختــه بــود ،ســخن گفــت.
ســپس دکتــر دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــه تشــریح
نقــش زن و تاثیــر زن در حفاظــت از طبیعــت و جایــگاه و مقــام زن در توســعه پایــدار در
دســتور کار  ۲۱اجــاس ریــو در ســال  1992و ایجــاد کارگروهــی در ایــن خصــوص از
طــرف ســازمان ملــل پرداخــت .در ادامــه زنــان را بــه عنــوان رابــط نســلی تاثیــر گــذار
در حــوزه توســعه پایــدار بــر کــودکان و حتــا بزرگســاالن نامیــد و زنــان را دارای نقــش
تعییــن کننــده در آمــوزش نســلهای آینــده در ایــن حــوزه معرفــی کــرد.
در ادامــه دکترجهانگیــر حیــدری؛ ریاســت دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه
خلیــج فــارس ،بــا تعبیــری روانشناســانه از گوســتاو یونــگ در خصــوص تفــاوت هــای
درونــی زن و مــرد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه محیــط زیســت در جامعــه مــا
بــه امــری مردســاالر تبدیــل شــده اســت .ایشــان بــه کتابــی کــه خــود در خصــوص
توســعه پایــدار تالیــف کــرده اســت اشــاره کــرد و همینطــور بخــش ســوم از اصــل
بیســت و چهــارم دســتور کار  ۲۱اجــاس ریــو در خصــوص ارتقــای دانــش زنــان در
توســعه پایــدار و اجــاس  ۹۶حقــوق بشــر و اجــاس  ۲۰۰۲ژوهانســبورگ ،کــه بــه
نقــش فعــال و موثــر زنــان در توســعه پایــدار پرداختــه اســت.
در نهایــت نیــز بــه شــرح طــرح توانمنــد ســازی ش زنــان روســتایی بــر اســاس طــرح
توســعه پایــدار و برنامــه  ۲۰۳۰ســازمان ملــل در خصــوص زنــان روســتایی بــه عنــوان
گــروه هــدف کــه در  ۸۰۰روســتا در قالــب  24بخــش انجــام خواهــد شــد ،پرداختــه
شــد.
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گزارشی از بیست و هفتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
بیســت و هفتمیــن حلقــه خوانــش زیســت محیطی اســتان بوشــهر روز ســه شــنبه اول تیرماه
 95ســاعت  10صبــح در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــرکل ،اعضــای ســمن هــا ،کارکنــان محیــط زیســت و
شــهروندان دغدغــه منــد برگــزار شــد؛ دربــاب دالیــل و عوامــل شــکل گیــری ریزگردهــا و
پیامدهــای اجتماعــی و امنیتــی و اقتصــادی آن بحثهایــی شــد .در ایــن جلســه دکتر حســین
دلشــب بــه ارائــه مباحــث متعــددی در ایــن حــوزه پرداخــت کــه بــه طــور خــاص ایــن نکتــه
را در ابتــدای ســخن گوشــزد شــد کــه بایــد ریزگردهــا را بــه عنــوان چیــزی کــه همــواره در
زندگــی روزمــره مــردم اســتان بوشــهر هســت پذیرفــت و راهکارهــای پیشــگیری از آن را در
تمــام طــول ســال و در تمــام نقــاط شــهری و روســتایی درنظــر گرفــت .وی همچنیــن در
ادامــه اینچنیــن افــزود کــه :سرچشــمه اصلــي ريزگــردی موجــود در کشــور ايــران در چنــد
ســال اخیــر ،بادهایــی اســت کــه از خــرداد تــا شــهريور مــاه هــر ســال فعــال اســت ،ایــن
بادهــا از شــمال خاورميانــه شــكل گرفتــه و بــا گــذر از كــوه هــاي تركيــه و شــمال عــراق،
بــه ســمت بيابانهــاي عــراق و ســوريه ســرازير ميشــود و تــا خليجفــارس و رســيدن بــه
آبهــاي آزاد پيــش مـيرود .چنــد ســالي اســت كــه ناحيــه جنــوب غربــي ايــران خصوصـ ًا
اســتان هــای خوزســتان ،بوشــهر ،فــارس ،کهگیلویــه و بویر احمــد ،ایالم،کرمانشــاه بــا پديده
گــرد و غبــار شــديد بصــورت عمــده در فصــل تابســتان و پراکنــده با غلظــت کمتــر در برخی
از روزهــای پاییــز و زمســتان و بهــار روبــرو مــی باشــند .امــا طبیعــی اســت کــه ایــن پدیــده
در داخــل کشــور نیــز دارای منشــأ و کانــون محلــی اســت کــه بایســتی هریــک از اســتانها
بــا شناســایی آنهــا و بســته بــه نــوع منطقــه راهکارهــای مقابلــه بــا آن را اعمــال نماینــد.
از جملــه منابــع و کانونهــای محلــی موجــود در کشــور ،تــاالب هــای بــزرگ و حتــی بیــن
المللــی ماننــد هورالعظیــم بــوده کــه مشــترک بیــن ایــران و عــراق مــی باشــد و در حــال
حاضــر بدلیــل بــروز پدیــده خشکســالی چنــد ســال اخیــر ،ایــن کانونهــا تشــدید گردیــده و
متعاقــب آن ســایر دیگــر تــاالب هــای داخلــی نظیــر پریشــان ،ارژن ،ارومیــه و برخــی دیگــر
نیــز کامــا رو بــه خشــکی رفتــه انــد .بــهطــور كلــي  6كانــون بحرانــي فرســايش بــادي در
ســطح اســتان بوشــهر شناســايي شــده اســت .از آنجائــي كــه كــه كانــون بحراني مركــزي در
ســه شهرســتان دشســتان ،بوشــهر و تنگســتان  ،كانــون بحرانــي جائينــك پهلوانكشــي،
بنــه گــز در شهرســتانهاي بوشــهر و تنگســتان و كانــون بحرانــي بردخــون  -خورمــوج در
شهرســتانهاي دشــتي و ديــر قــرار گرفتــه اســت،
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گزارشی از بیست و هشتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
بیســت و هشــتمین حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر روز چهارشــنبه 23
تیرمــاه  95ســاعت  10صبــح در دبیرخانــه تاالبهــای اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
اســتان بوشــهر برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه کــه بــا حضــور فعــاالن و کنشــگران انجمن
هــای غیردولتــی اســتان بوشــهر و همچنیــن کارشناســان محیــط زیســت برگــزار مــی
گردیــد دربــاره ســینماگر پــرآوازه ایرانــی؛ عبــاس کیارســتمی گفتگوهایــی انجــام گرفــت و
همچنیــن دربــاره عکاســی طبیعــت نیــز مــواردی بــه اختصــار گفتــه شــد.
در ایــن حلقــه خوانــش ،پــس از اینکــه بــه معرفــی آثــار و فعالیــت هــای ســینمایی
کیارســتمی پرداختــه شــد ،فیلــم مســتند «جــاده هــای کیارســتمی» اکران شــد کــه حاصل
بیســت ســال عکاســی از طبیعــت توســط ایــن کارگــردان بــزرگ ایرانــی بــود .در ایــن فیلم
مســتند ،کیارســتمی بــه انتخــاب عکســهای طبیعــت خــود پرداختــه و آنچــه کــه در میــان
همــه ایــن عکــس هــا مشــترک یافتــه ،جــاده بــوده اســت .و ازهمیــن رو شــرحی و روایتــی
بــر ایــن جــاده هــا در درون طبیعــت ســاخته اســت.
ســپس در ادامــه نیــز دو فیلــم کوتــاه «دو راه حــل بــرای یــک مســاله» و «همســرایان»
نیــز کــه از ســاخته هــای دیگــر ایــن کارگــردان بــزرگ بــود ،اکــران شــد .ایــن جلســه از
حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر ادای دینــی بــود به کارگــردان بیــن المللی
ســینمای ایــران کــه همــواره از ابتــدا در فیلمهایــش بــه محیــط زیســت و محیــط پیرامونی
انســان اهمیــت مــی داد و تشــخصی خــاص بــه آن مــی بخشــید.
عبــاس کیارســتمی یــک اســتثنا اســت کــه تصویــر طبیعــت تنهــا در ســطح و ظاهــر
کارش مشــهود اســت و در الیههــای عمیقتــر اشــارات و اندیش ـههای کلیتــری بــه
ذهــن متبــادر میشــود کــه درواقــع مضمــون اصلــی اثــر را دربــر میگیــرد .بــه نظــر
میرســد بــرای او طبیعــت بســتری اســت بــرای ســیر در جهــان ذهــن ،درحالیکــه
بــرای همتایانــش ذهــن مرکبــی اســت بــرای ســیر در آفــاق طبیعــت .در ایــن مجموعــه
کــه عناصــر ســادهای از طبیعــت را بــه تصویــر کشــیده ،مخاطــب متوجــه میشــود کــه
هــدف فقــط نمایــش بــرف و درخــت نبــوده ،بلکــه مفاهیــم عمیقتــری ماننــد مفهــوم
«بــودن»« ،بــودن در برابــر نبــودن»« ،واقعیــت داشــتن در برابــر توهــم»« ،حضــور»،
«فقــدان» و  ...پیــش چشــم مخاطــب قــرار داده شــده اســت .در واقــع ایــن عکسهــا
ماننــد شــعر ســادهای دربــارهی هســتی هســتند کــه در یــک منظــرهی ســاده از طبیعــت
نمــود پیــدا کردهانــد.
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گزارشی از بیست و نهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
بیســت و نهمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر مــورخ 29
تیــر  95در فضایــی سرشــار از موســیقی برگــزار شــد و جهــت برنامــه ریــزی برگــزاری
و راه انــدازی دبیرخانــه اســتانی نخســتین جشــنواره ملــی موســیقی ســبز حلقــه ای از
هنرمنــدان عرصــه موســیقی اســتان بوشــهر گــرد هــم آمدنــد و در همچنیــن اتــاق فکــر
ایــن جشــنواره را نیــز شــکل دادنــد.
از مفــاد گفتگوهــای ایــن جلســه تاکیــد بــر روی ایــن نکتــه بــود کــه بایــد از طــرف
دبیرخانــه ایــن جشــنواره طرحــی اســتانی خــاص اســتان بوشــهر بــه دبیرخانــه مرکــزی
در تهــران ارائــه شــود و بــر اســاس همیــن مــدل اجــرا برنامــه جشــتواره بــه پیــش
بــرود .در ضمــن دبیرخانــه ایــن جشــنواره را یــک انجمــن غیردولتــی بــا عنــوان انجمــن
فرهنــگ و هنــر اســتان بوشــهر راه انــدازی خواهــد نمــود.
در ایــن نشســت هنرمنــدان ژانرهــای مختلــف موســیقی ،آثــار خــود در زمینــۀ محیــط
زیســت را تــا پایــان دی مــاه ســال جــاری بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد.
مراســم افتتاحیــه و اجــرای جشــنواره در هفتــه آخــر فروردیــن ســال  ،۱۳۹۶در تــاالر
وحــدت تهــران برگــزار خواهــد شــد و همچنیــن مراســم اختتامیــه جشــنواره یکــم
اردیبهشــت ســال  ۱۳۹۶در اصفهــان برگــزار و برنــدگان نهایــی معرفــی خواهنــد شــد.
قابــل ذکــر هســت کــه درجشــنوارۀ موســیقی ســبز طــی فراخوانــی از هنرمنــدان
ژانرهــای مختلــف موســیقی کالســیک و ســنتی ایرانــی ،موســیقی تلفیقــی (پــاپ،
الکترونیــک ،مــدرن ،راکَ ،جــز و بلــوز و) ،موســیقی نواهــای طبیعــت ،ترانــه هــا و
موســیقی کودکانــه ،نواهــا و آواهــای بومــی و محلــی (فولکوریک) ،موســیقی ارکســترال
و ُکــرال ،دعــوت شــده اســت کــه در زمینــۀ مســائل مربــوط بــه محیــط زیســت تــا
پایــان دی مــاه ســال جــاری ،آثــار خــود را ارســال کننــد .طبــق نظــر شــورای سیاســت
گــذاری ،قــرار بــر ایــن شــده اســت تــا آثــار برگزیــده شــده بــه مــدت پنــج الــی هفــت
روز در قالــب جشــنوارۀ «موســیقی ســبز» بــه رقابــت بپردازنــد .مراســم افتتاحیــه و
اجــرای جشــنواره در هفتــه آخــر فروردیــن ســال  ،۱۳۹۶در تهــران و در تــاالر وحــدت
برگــزار خواهــد شــد .در نهایــت در تاریــخ یکــم اردیبهشــت مــاه ســال  ۱۳۹۶در شــهر
زیبــای اصفهــان ،مراســم اختتامیــه برگــزار و برنــدگان نهایــی معرفــی خواهنــد شــد.
قــرار اســت آثــار برگزیــده در حــوزه ،تولیــد و بــه صــورت ســی دی روانــه بــازار شــوند .
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گزارشی از سی امین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســه شــنبه پنجــم مــرداد  95ســاعت 10صبــح ،ســی امیــن حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی اســتان بوشــهر در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار
شــد .ایــن جلســات هفتگــی کــه توســط دفتــر مشــارکتهای مردمــی ایــن اداره کل از
ســال پیــش آغــاز بــه کارده تاکنــون  30جلســه مــداوم و منســجم را در حــوزه هــای
متنــوع محیــط زیســتی برگــزار نمــوده اســت .ایــن جلســه بــه طــور خــاص دربــاره طــرح
مطالعــه ســبز کــه از طــرف انجمــن حیــات ســبز لیــان پیشــنهاد شــده بــود ،تشــکیل
جلســه داد .رضــا پرتــوی ســنگی دربــاره ایــن طــرح گفــت :کــه بــه صــورت پایلــوت
و اولیــه از ســال  1394در  5مدرســه دبســتان بندربوشــهر برگــزار شــده و نتایــج بســیار
خوبــی بــه دســت آمــده ازهمیــن رو ایــن فعالیــت را بــا همــکاری کارشناســان اداره
محیــط زیســت اســتان تدویــن نمــوده و بــرای شهرســتان بوشــهر در فــاز بعــد طراحــی
شــده اســت .ایــن طــرح بــه صــورت کارگاه هــای مطالعــه ســبز در پایــه ششــم ابتدایــی
اجــرا مــی شــود کــه در آن هــم بــه دانــش آمــوزان ،هــم بــه مدیــران مــدارس هــم بــه
مربیــان آموزشــهای الزم ارائــه مــی شــود و در نهایــت نیــز در خردادمــاه  1396طــی
مســابقه ای بیــن دانــش آمــوزان و مــدارس ایــن طــرح نهایــی مــی شــود .هــدف نهایــی
ایــن طــرح ارتقــا فرهنــگ زیســت محیطــی در میــان دانــش آمــوزان و خاهنــواده هــای
شــان هســت و یــک هــدف جنبــی هــم بــرای ایــن طــرح تدویــن شــده و آن ارتقــا
فرهنــگ مطالعــه در میــان دانــش آمــوزان هســت .شــهرها و روســتاهای شهرســتان
بوشــهر در ایــن طــرح بــه همــکاری طلبیــده شــده انــد و شــامل بوشــهر و  10نقطــه
شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان مــی باشــد .درپایــان دکترحســین دلشــب دربــاب
اهمیــت آمــوزش و مطالعــه در حــوزه محیــط زیســت و توســعه پایــدار مباحثــی را مطــرح
نمــود کــه در آن بــه طــور خــاص ایــن نکتــه را برجســته نمــود کــه آمــوزش در جهــان
جدیــد بایــد بتوانــد طــرح مســاله کنــد و کــودکان بایــد بتواننــد در نهایــت طــرح توانایــی
طــرح مســاله زیســت محیطــی بیابنــد و بــا ایــن توانایــی کــه در آنهــا رشــد نمــوده بتوانند
پرسشــگری نماینــد و مباحــث زیســت محیطــی را کــه جامعــه نســبت بــه آنهــا بــی توجه
و بــی تفــاوت هســتند را تبدیــل بــه چیزهــای بااهمیــت نماینــد .در نهایــت مدیــرکل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر دربــاره طــرح مطالعــه ســبز ایــن گونــه پیشــنهاد
داد کــه در اجــرای ایــن طــرح از رســانه هــای متنــوع اســتفاده نماینــد و مثــا از فیلــم،
موســیقی ،ادبیــات ،نقاشــی و انیمیشــن نیــز اســتفاده شــود.

مخاطرات محیطی استان بوشهر
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گزارشی از سی و یکمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روز  29شــهریور  95ســاعت 10صبــح ،ســی و یکمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی اســتان بوشــهر در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار شــد.
موضــوع ایــن نشســت دربــاب مخاطــرات محیطــی در اســتان بوشــهر بــود .همجــواری
اســتان بوشــهر بــا دریــا ،اســتقرار صنایــع بــزرگ از جملــه نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،خطــوط
لولــه و پایانــه هــای نفتــی باعــث شــده تــا اســتان بوشــهر دارای شــرایط خاصــی باشــد.
مجــاورت اســتان بــا دریــا در صــورت بــروز حــوادث طبیعــی ماننــد زلزلــه یــا ســیل مــی
توانــد بــرای ایــن صنایــع و واحدهــای مســتقر خســارتهای جبــران ناپذیــری بــه خصــوص
بــه مناطــق مســکونی و مجــاور ایــن نــوع صنایــع وارد کنــد .همچنیــن بــروز حــوادث
بزرگــی ماننــد زلزلــه هــای مهیــب نیــز مــی توانــد منجــر بــه پیامدهــای تلخــی در ایــن
اســتان شــود.
مناطــق حفاظــت شــده در اســتان بوشــهر بــا مخاطــرات عدیــده ای در بخشــهای دریــا و
خشــکی مواجــه اســت .از مهمتریــن ایــن معضــات در مناطــق مذکــور ،ایجاد خطــر آتش
ســوزی،افزایش میــزان مــرگ و میــر دام و طیور،خســارت بــه زیســتگاه ماهیــان وحیــات
وحش،کاهــش آب ،افــت ســطح آب زیــر زمینی،کاهــش کیفیــت آب هــای ســطحی و زیــر
زمینــی ،افزایــش شــدید درجــه حــرارت  ،خســارت بــه صنعــت توریســم،افزایش بیمــاری
هــای انســانی،جانوری و گیاهی،هجــوم حشــرات،انقراض برخــی گونــه هــای گیاهــی و
جانــوری کمیاب،افزایــش فرســایش بــادی و آبی،کاهــش کیفیت خــاک کشــاورزی ،افزایش
درگیــری هــای مردمی،مدیریتــی ،سیاســی و حتــی بیــن المللــی وافزایــش بیابــان هــا و
معضــل بــروز خشکســالی مــی باشــد همچنیــن در قســمتهای دریایــی وجــود تأسیســات
نفــت و گازمســتقر در خشــکی ( اســکله هــا و پایانــه هــا در کلیــه بنــادر ،ســازه ها ،ســکوها
و تأسیســات ســاحلی بنــدری)  ،فعالیتهــای کشــاورزی و آبــزی پــروری ،اســتحصال اراضــی
ســاحلی  ،اکتشــاف و انفجــار و فاضــاب هــای شــهری از عوامــل عمــده بــروز آالیندگــی
و کاهــش تنــوع زیســتی و در پــی آن عــدم تعــادل در توســعه پایــدار مناطــق هســتند .بــه
عــاوه مجــاورت منطقــه صنعتــی پــارس جنوبــی بــا جوامــع انســانی ،لــزوم توجــه ویــژه به
کاهــش مخاطــرات زیســت محیطــی منطقــه و توجــه جــدی مســئولین وزارت نفــت در
جهــت اجــرای برنامــه هــای مدیریــت کالن کاهــش انتشــار آالینــده هــا بــه منظــور بهبود
ســامت عمومــی جامعــه پیرامونــی را متذکــر مــی گــردد
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گزارشی از سی و دومین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روز دوازدهــم آبــان  95ســاعت 10صبــح ،ســی و دومیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی اســتان بوشــهر در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر برگــزار شــد.
در ایــن نشســت بــه بازگشــایی اتــاق فکــر اســتانی جشــنواره موســیقی ســبز ایــران بــا
حضــور هنرمنــدان عرصــه موســیقی و فعــاالن محیــط زیســت اهتمــام ورزیــده شــد.
زبــان هنــر واالتریــن ابــزار ارتبــاط موثــر در تعالــی بشــریت محســوب مــی شــود و «آنجــا
کــه زبــان از ســخن گفتــن بــاز مــی مانــد موســیقی آغــاز مــی گــردد» .در همیــن زمینــه
اســتفاده از آثــار فاخــر موزیســین هــای نخبــه و توانمنــد اســتان ،کشــور و جهــان را در نیــل
بــه اهــداف محیــط زیســتی بســیار کاربــردی دانســت .
در ایــن نشســت کــه بــه عنــوان نخســتین جلســه اتــاق فکــر جشــنواره موســیقی ســبز
در اســتان بوشــهر بــود سرپرســت بیــش از پانــزده گــروه موســیقی و همچنیــن برخــی
هنرمنــدان عرصــه موســیقی اســتان بوشــهر شــرکت داشــتند و بــه ارائــه دیــدگاه پرداختند.
ایــن هنرمنــدان عــاوه بــر تاکیــد بــر روی اهمیــت برگــزاری اینچنیــن جشــنواره ای در
ســطح اســتان بوشــهر ،خواســتار شــدند کــه در تمــام شهرســتانها نیــز برنامــه هــای اجرای
موســیقی بــا توجــه بــه اقلیــم همــان منطقــه اجــرا شــوند .در کنــار ایــن موضــوع مطالــب
دیگــری دربــاره حمایــت اداره کل از گــروه هــا بــرای ضبــط موســیقی و همچنیــن امــکان
برگــزاری یــک هفتــه موســیقی ســبز در اســتان بوشــهر نیــز ارائــه شــد.
شــهرداد روحانــی ،اردشــیر کامــکار ،همایــون شــجریان ،ســید عبــاس ســجادی ،هنگامــه
اخــوان و هانــا کامــکار بــه عنــوان اعضــای شــورای سیاســتگذاری و مدیــران ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت حضــور پیــدا میکننــد.
جشــنواره موســیقی «ســبز» بــا هــدف جمــع آوری و خلــق آثــار فاخــر موســیقیایی در حوزه
محیــط زیســت و مبــدل شــدن جمهــوری اســامی ایــران بــه گرانیــگاه دغدغــه هــای
محیــط زیســتی در جهــان و ایجــاد رغبــت مضاعــف در هنرمنــدان ایــن عرصــه بــه تولیــد
آثــار جدیــد در تمامــی بخــش هــای موســیقی اعــم از کالســیک ایرانــی ،پــاپ ،الکترونیک،
مــدرن ،راک ،جــز ،بلــوز ،تلفیقــی ،بــی کالم ،موســیقی نواحــی ،ارکســترال و کــرال ،ترانــه
هــا و موســیقی کودکانــه توســط دفتــر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت برگــزار مــی شــود.
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روزبیســتم آبــان  95ســاعت 10صبــح ،ســی و ســومین نشســت حلقــه خوانــش زیســت
محیطــی اســتان بوشــهر در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا حضــور
فعــاالن زیســت محیطــی و رســانه هــا جهــت گفتگــو بــا نماینــدگان اســتان بوشــهر در
مجلــس شــورای اســامی همــراه شــد .در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر ســید کمــال
الدیــن شــهریاری و محمدباقــر ســعادت آغــاز گردیــد ،جمعــی از نماینــدگان ســمن هــای
زیســت محیطــی و رســانه هــای اســتان بوشــهر حضــور بهــم رســانیدند.
حســین دلشــب در حاشــیه ایــن نشســت اشــاره نمــود :تــاش مــا بــر ایــن اســاس بــود کــه
فضایــی بــرای گفتگــو بیــن انجمــن هــا و فعــاالن محیط زیســتی اســتان بوشــهر مهیــا آوریم
و عــاوه بــر ایــن مطالبــات ایــن ســمن هــا را نیــز بــه گــوش نماینــدگان اســتان بوشــهر
در مجلــس شــورای اســامی برســانیم .در ایــن عرصــه توانســتیم جلســات متعــددی را در
روز پنجشــنبه برگــزار نماییــم و در آن بــه طــور تخصصــی بــا فعــاالن و اعضــای ســمن هــا
گفتگــو نمودیــم.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در ادامــه اشــاره نمــود کــه حضــور
محمدباقــر ســعادت و ســید کمــال الدیــن شــهریاری؛ دو نماینــده مــردم اســتان بوشــهر در
ایــن نشســت باعــث شــد کــه اعضــای ســمن ها بــه طــور بــی واســطه ای مطالبــات شــان را
مطــرح نماینــد و بــا نماینــدگان خــود در مجلــس گفتگــو نماینــد .در کنــار گفتگوهایــی که
بیــن کنشــگران مدنــی و ســمن هــای محیــط زیســتی در ایــن نشســت رخ داد ،دکترحســین
دلشــب از طرحهــای متعــددی کــه در محیــط زیســت اســتان درحــال اجــرا شــدن هســت
پــرده برداشــت و گــزارش مبســوطی دربــاب فعالیتهــای محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــه
حضــار داد .همچنیــن شــبکه ســمن هــای محیــط زیســتی اســتان بوشــهر تشــکیل جلســه
داد و بــه برخــی هماهنگــی هــا بیــن اعضــای خــود پرداخت.حضــور همــه روســای ادارات
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتانهای اســتان بوشــهر در ایــن نشســت هــم جالــب توجــه
بــود و نشــان از اهتمــام جــدی همــه کارمنــدان و مدیــران حفاظــت محیــط زیســت اســتان
در مشــارکت بــا ســمن هــای محیــط زیســتی داشــت .در ایــن نشســت نماینــده بیــش از
ســی ســمن محیــط زیســتی در ســطح اســتان بوشــهر ،حکایــت از اهمیــت مســاله محیــط
زیســت در میــان افــکار عمومــی داشــت و همچنیــن بــه اعتمــاد متقابلــی برمــی گشــت
کــه بیــن ســمن هــای محیــط زیســتی اســتان و ســازمان محیــط زیســت بــه وجــود آمــده
اســت.
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کارگاه روستا ،محیط زیست پایدار و کسب وکارهای کوچک

گزارشی از سی و چهارمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســی و چهارمیــن نشســت حلقــه خوانش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در تاریــخ  13دی
 95میزبــان شــهربانو امانــی؛ مشــاور امــور زنــان ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور بود
کــه بــا حضــور جمعــی از فعــاالن و انجمــن هــای محیــط زیســتی اســتان بوشــهر برگــزار
شــد .کارگاه «روســتا ،محیــط زیســت و کســب وکارهــای کوچــک» بــا ارائــه مباحثــی دربــاره
فــاز دوم طــرح محیــط زیســتی توســعه ســبز عجیــن شــد کــه در آن شــهربانو امانی ،حســین
دلشــب و فعــاالن محیــط زیســتی در کنــار هــم بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.
حســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه اهمیتی که
فعالیتهــای مدنــی و غیردولتــی ســمن ها در توســعه پایــدار دارد ،اهمیــت برگزاری ایــن کارگاه
را تبییــن نمــود و تالشــهای مســتمری کــه در اداره کل انجــام شــده و در حــال شــکوفا شــدن
هســت را بیــان نمــود .دلشــب بــه نــگاه همــراه و هــم اندیشــانه اداره کل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان بــا انجمــن هــا و فعــاالن محیــط زیســتی اشــاره نمــود و از همــه شــهروندان
خواســت کــه بــه پــروژه هــم اندیشــی توســعه ســبز کــه قــرار هســت در  25روســتای اســتان
بوشــهر بــا مشــارکت انجمنهــای محیــط زیســتی صــورت پذیــرد ،بپیوندنــد و ایــن جربــان
محیــط زیســتی و همچنیــن اشــتغال زا را همراهــی و حمایــت نمایند.
شــهربانو امانــی بــه عنــوان مــدرس کارگاه بــه نقش بــی بدیــل روســتاییان در فرآیند توســعه
اشــاره نمــود و حضــور ایــن قشــر از جامعــه را بســیار حائــز اهمیــت دانســتند و اشــاره کردنــد
کــه بایــد همــه فعالیتهــا از ســطوح پاییــن و از دل مــردم روســتا شــکل بگیــرد و از هرگونــه
اقــدام بخشــنامه ای و از بــاال بایــد اجتنــاب کــرد .مشــاور امــور زنــان ســازمان حفاظت محیط
زیســت کشــور همچنیــن اشــاره نمــود کــه بــا ایجــاد صنــدوق هــای خــرد زنــان روســتایی
مــی تــوان اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی باالیــی در روســتاها شــکل داد کــه در مســیر توســعه
پایــدار قــرار گیــرد .شــهربانو امانــی در ادامــه بــه نقــش ایــن فعالیتهــا در بازاحیــای مناطــق
اطــراف دریاچــه ارومیــه اشــاره کــرد کــه بــا برنامــه ریــزی منســجم و بــا ایجــاد مشــارکت از
درون زنــان روســتایی ،ایــن امــکان مهیــا شــده کــه زنــان و روســتاییان بــه بازتعریــف نقــش
خودشــان در بــرون رفــت از وضعیــت فاجعــه بــار محیط زیســتی دریاچه ارومیــه بپردازنــد و در
نهایــت بتواننــد ایــن امــکان را بــرای نســل هــای آینده مهیــا اورنــد که در روســتا بماننــد و به
تولیــد مــواد اولیــه و خلــق معناهــای خــاص روســتایی بپردازنــد.
در پایــان کارگاه نیــز حضــار بــه پرســش و پاســخ پرداختنــد و اشــاره نمودنــد کــه در پــروژه
توســعه ســبز و روســتای ســبز بــا قــوت مشــارکت خواهنــد نمــود.

ورزشهای همگانی و محیط زیست
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گزارشی از سی و پنجمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســی و پنجمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در تاریــخ
 20بهمــن  95بــا موضــوع ورزشــهای همگانــی و اصــول حفاظــت از محیــط زیســت
بــا مشــارکت گــروه کوهنــوردی بیرمــی و هیئــت ورزشــهای همگانــی و صبحگاهــی
بوشــهر در دبیرخانــه تاالبهــا برگــزار شــد .ایــن نشســت کــه بــا عنــوان گفتمــان ســبز
در تــداوم نشســت هــای حلقــه خوانــش زیســت محیطــی بــود بــا اســتقبال فعــاالن
عرصــه ورزش و محیــط زیســت برگــزار شــد.
هیئــت کوهنــوردی و صعودهــای قهرمانــی شهرســتان بوشــهر بــه همــراه دفتــر محیــط
زیســت و توســعه پایــدار اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بوشــهر و نیــز هیئــت هــای
ورزشــی همگانــی و عشــایر و روســتایی و معلولیــن و اجمــن جوانــان هــال احمــر اســتان
بوشــهر و مدیــر دهکــده گردشــگری بوشــهر حضــور بــه هــم رســانیده بودنــد .دفتــر
مشــارکتهای مردمــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت بــه همــراه اداره آمــوزش و پژوهش
ایــن اداره کل برگــزار کننــدگان اصلــی ایــن نشســت هــا خواهنــد بــود.
بحــث اصلــی نخســتین نشســت گفتمــان ســبز بــه ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو در
اســتان بوشــهر و برنامــه ریــزی گســترده بــرای اجــرای هرچــه بهتــر و همچنیــن مــداوم
آن در سراســر اســتان برگــزار شــد .در ایــن جلســه عــاوه بــر اینکــه دوچرخــه ســواری را
کــه بــه عنــوان برنامــه اصلــی ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو در سراســر کشــور در حــال
برگــزاری هســت ،ورزشــهایی ماننــد کوهنــوردی ،ســاحل پیمایــی ،مهتــاب نــوردی ،پیــاده
روی خانوادگــی ،ورزشــهای صبحگاهــی ،ورزشــهای عشایری-روســتایی ،ورزش معلولیــن،
ورزش در مــداری ،ورزشــهای بومــی محلــی و قایــق نــوردی نیــز بــه عنــوان برنامــه هایــی
کــه مــی تــوان در اســتان بوشــهر جهــت ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو مدنظــر قــرار
گیــرد ،مطــرح شــد.
ایــن نشســت کــه بــه مــدت  2ســاعت بــا حضــور پرشــور ورزشــکاران و عالقمنــدان بــه
محیــط زیســت در دبیرخانــه تاالبهــا اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر
برگــزار گردیــد و قصــد بــر آن شــد کــه برنامــه هــای مدونــی در جهــت آمــوزش هرچــه
بیشــتر ورزشــکاران در حــوزه ورزشــهای همگانــی در زمینــه محیــط زیســت ارائــه شــود و
همچنیــن مشــارکت باالتــری را بیــن محیــط زیســت و هیئتهــای ورزشــهای همگانــی در
آینــده نزدیــک طراحــی گــردد.
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اکران فیلم مستند مادرکشی به مناسبت روز جهانی تاالبها

گزارشی از سی و ششمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روزچهارشــنبه  13بهمــن مــاه  95فیلــم مســتند مادرکشــی بــه مناســبت روز جهانــی تاالبها
در قالــب ســی و هفتمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر برگزار
شــد .حســین دلشــب در ایــن بــاره گفــت :مناســب دیدیــم کــه فیلــم ارزشــمند مادرکشــی
کــه بــه خوبــی پیامدهــای فاجعــه بار زیســت محیطــی سیاســتگذاری هــای فن ســاالرانه و
آمرانــه را بازنمایــی مــی کنــد ،اکــران کنیــم و ازهمیــن رو پخــش ایــن فیلم مســتند را بهانه
ای کردیــم تــا دور هــم گــرد آییــم و بــه تحلیــل مســائل و مشــکالت زیســت محیطــی در
حــوزه تاالبهــا بپردازیم.
هرچــه فاجعــه بزرگتــر باشــد کمتــر دیــده مــی شــود .ایــن ســخنان یاســر عــرب ،مســتند
ســاز ،اســت کــه در مســتند مــادر کشــی عنــوان مــی شــود .گویــی مســتند مــادر کشــی
قــرار اســت بازنمــای درســتی از حقیقــت و آن چیــزی کــه در حــال رخ دادن اســت باشــد.
مســتند مــادر کشــی کــه بــه ســفارش مرکــز بررســی هــای اســتراتژیک ریاســت جمهوری
و توســط کمیــل ســوهانی ســاخته شــده اســت ،فیلمــی اســت در  76دقیقــه کــه در آن بــا
برخــی از کارشناســان ،مدیــران دولتــی ،کشــاورزان و روستانشــینان گفتگــو مــی شــود.
فیلــم بــا نشــان دادن افــرادی کــه از مســاله بحــران آّب رنــج مــی برنــد شــروع مــی کنــد.
ســپس بــرای ارائــه ی تحلیلــی از پیدایــش بحــران ،بــه ســراغ اقدامــات اداره اصــل 4
ترومــن در دهــه ســی و چهــل شمســی مــی رود و همینجــا عنــوان مــی کنــد کــه بحــران
بــا اشــتباهات فــردی و مدیریتــی آغــاز شــد .در ادامــه فیلــم ســعی مــی کنــد توصیفــی از
وضعیــت کنونــی بحــران اب کشــور از خــال صحبــت هــای افــراد مصاحبــه شــونده بدهد.
بــرای ایــن کار ابتــدا بــه ســراغ دریاچــه ارومیــه و رونــد خشــک شــدن آن مــی رود ســپس
نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت دریاچــه بختــگان و تــاالب هورالعظیــم دارد و بــه ســرعت از
مســاله خشــک شــدن هورالعظیــم گــذر مــی کنــد و صرفــا چنــد تصویــر از آلودگــی هــوای
اهــواز بــه بیننــده ارائــه مــی کنــد .دقایــق پایانــی فیلــم بــا روایتــی ســوزناک و نوســتالژیک
از کــوچ عشــایر همــراه اســت و گویــا مستندســاز بــه زعــم خــود مــچ متهــم اصلــی را هــم
گرفتــه اســت ،جایــی کــه صــدای راوی ،کــه روی تصاویــری از شــهر تهــران قــرار دارد ،می
گویــد « :کســی نمیدانــد چنــد نفــر از مــردم ســلیلک ،ورزنــه ،سیســتان یــا دیگــر شــهرها و
روســتاهای خشــک کشــور خــود را در انبــوه بــی خیــال ایــن شــهر گــم کــرده انــد و گنــاه
کشــتن زمیــن را بــه گــردن ایــن و آن مــی اندازنــد».

کارگاه آموزش برای توسعه پایدار (یونسکو)
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گزارشی از سی و هفتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روز دوشــنبه  25بهمــن مــاه  95کارگاهــی بــا عنــوان در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
اســتان بوشــهر برگــزار شــد .در ایــن کارگاه یــک روزه کــه دربــاب توســعه پایــدار و نقــش
ســازمانهای غیردولتــی بــود ،محدثــه محــب حســینی؛ معــاون یونســگو در ایران بــه تدریس
پرداخت.ایــن کارگاه در قالــب ســی و هفتمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی
اســتان بوشــهر برگــزار شــد.
واژه توســعه پایــدار نخســتین بــار در ســال  1980در گــزارش انجمــن بیــن المللــی حفاظــت
از منابــع طبیعــی تحــت عنــوان «اســتراتژی حفاظــت از منابع طبیعــی» اســتفاده و از طریق
گــزارش موســوم بــه «آینــده مشــترک مــا» توســط کمیســیون محیــط زیســت و توســعه
ســازمان ملــل تهیــه شــد .ایــن واژه در طــی ســال هــای اخیــر بســیار گســترش یافتــه و
برحســب اســتفاده دارای تعاریــف زیــادی هســت .امــا بــه طــور کلــی توســعه پایدار؛ توســعه
ای اســت کــه نیازهــای نســل کنونــی را بــدون خدشــه وارد کــردن بــه منابــع جهــت
تامیــن نیازهــای نســل آینــده ،بــرآورده کنــد .بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار ،تمامــی
افــراد جامعــه جهانــی اعــم از زن و مــرد بــه دور از نــگاه هــای جنســیتی و در یــک برابــری
مطلــق بایــد بــا یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند .بــه گونــه ای کــه ســازمان ملــل بــرای
اهــداف توســعه پایــدار ســال هــای  2016تــا  2030ایــن طــرح را دنبــال مــی کنــد و در پــی
دســتیابی بــه توســعه پایــدار بــا مشــارکت و همــکاری تمامــی افــراد جامعــه بــه خصــوص
زنــان مــی باشــد
ایــده تدویــن اهــداف توســعه پایــدار از دو اجــاس ســازمان ملــل آغــاز شــد .اجالس ســطح
بــاالی ســازمان ملــل در ســال  2010کــه بــا هــدف بررســی اهــداف توســعه هــزاره برگــزار
شــده بــود ،دولــت هــا بــه طــرح هــزاره اعتراضاتــی کردنــد و خواســتار تســریع در رونــد
توســعه پــس از ســال  2015شــدند .در اجــاس توســعه پایــدار ســازمان ملــل در ســال
 2012نیــز شــعاری تحــت عنــوان «آینــده ای کــه مــی خواهیــم» بــا تاکیــد بــر توســعه
پایــدار شــکل گرفــت و بــرای پــس از ســال  2015بــه تصویــب ســران کشــورها رســید.
گــزارش نهایــی هــدف توســعه پایــدار در ســال  2014بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
ارایــه شــد کــه ایــن گــزارش دارای 17هــدف کلــی و 169هــدف خــرد مــی باشــد .دبیــرکل
ســازمان ملــل نیــز شــاخصهای اهــداف توســعه پایــدار را بــه 6مفهــوم .1کرامــت.2 ،رفــاه،
.3عدالــت.4 ،مشــارکت.5 ،زمیــن و .6مــردم طبقــه بنــدی کــرد .نکتــه برجســته ای کــه در
ایــن طــرح قابــل تامــل هســت ،نــگاه بــه زنــان در تمامــی اهــداف مــی باشــد،
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گزارشی از سی و هشتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روز یکشــنبه  8اســفند مــاه  95در محــل غرفــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بوشــهر در نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت و توســعه پایدار تهران ،ســی و هشــتمین
نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر بــا رونمایــی از کتاب شــیوه نامه

راه انــدازی و فعالیــت ســازمانهای محلــی نوشــته دکتــر اســماعیل حمیــدی همــراه
شد .

ایــن کتــاب کــه توســط انتشــارات هامــون نــو و بــا حمایــت اداره کل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان بوشــهر منتنشــر شــده بــود ،در ایــن نشســت مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
درهمیــن زمینــه دکتــر حمیــدی دربــاب کتــاب گفــت :تجربــه هــای گذشــته نشــان داده
کــه پــروژه هــا و طرحهایــی کــه معمــوال توســط دولتهــا بــدون مشــارکت مــردم و یــا
حداقــل بــا مشــارکت محــدود مــردم بــه موفقیــت کامــل نرســیده اســت و گاهــی بــه طــور
کلــی شکســت خــورده اســت .بنابرایــن ضــرورت و اهمیــت مشــارکت مــردم در ایــن جــا
آشــکار مــی شــود .امــا مشــارکت راهــکار و ســازوکار خــاص خــود را دارد یعنــی بــه عبــارت
دیگــر بــدون تشــکل خاصــی کــه زمینــه ســاز مشــارکت مــردم باشــد ،ایــن مشــارکت
صــورت نخواهــد گرفــت .تشــکلی کــه زمینــه ســاز مشــارکت مــردم بــه ویــژه در جوامــع
محلــی هســت ،ســازمان محلــی و یــا بــه ( community based organization (CBOمــی
باشــد .نکتــه درخــور توجــه این اســت که مشــارکت مــردم بایــد در تمــام مراحــل طرحهای
توســعه باشــد ایــن مراحــل عبارتنــد از  :مرحلــه نیازســنجی .مرحلــه تصمیــم ســازی .مرحله
برنامــه ریــزی .مرحلــه اجــرا .مرحلــه پایــش و ارزیابــی .اگــر مشــارکت در تمــام ایــن 5
مرحلــه صــورت گیــرد خــود بــه خــود حفــظ و نگهــداری و بهــره منــدی از دســتاوردهای
طرحهــای توســعه توســط مــردم انجــام خواهــد شــد.
نویســنده کتــاب دربــاره ســازمانهای محلــی مــورد اشــاره در کتــاب اینچنیــن گفــت :شــیوه
مــورد اســتفاده مــا روش بســیج اجتماعــی بــا اعتبــارات خرد اســت که ابتــدا توســط UNDP
و ( SAPAPبرنامــه فقرزدایــی کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا) در کشــورهای در زیــر
پاکســتان و نپــال و  ...بــه مــورد اجــرا گــذارده شــد .در ایــران موسســه مــا پــس از گذرانــدن
دوره هایــی کــه توســط  UNDPدرخــارج و داخــل کشــور اجــرا شــد بــا این روش آشــنا شــد
و بعــد از بومــی کــردن آن و انطبــاق آن بــا شــرایط فرهنگــی جامعــه ایــران بــرای اولیــن
بــار در ســال  1380در منطقــه شــیرآباد حاشــیه زاهــدان بــا تشــکیل  7ســازمان محلــی بــه
مورداجــرا گــذارده شــد.
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گزارشی از سی و نهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
ســومین جلســه از سلســله نشســتهای گفتمــان ســبز در قالــب ســی و نهمیــن نشســت حلقه
خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در روز چهارشــنبه  23فروردیــن  96در دبیرخانــه
تاالبهــای ایــن اداره کل برگــزار گردیــد .ایــن نشســت دربــاره مفاد زیســت محیطی در منشــور
حقــوق شــهروندی ،توافقنامــه پاریــس  2015و حقــوق کیفــری محیــط زیســت بود کــه در آن
ســیروس کرمــی؛ رییــس اداره حقوقــی اداره کل و دکتــر فرشــید اکبــرزاده؛ وکیــل و دکتــری
حقــوق بیــن الملــل بــه ارائــه بحــث پرداختنــد.
در ابتــدا حســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر به اهمیــت توجه
بــه مباحــث حقوقــی در مســاله محیــط زیســت پرداخــت و به ایــن نکته اشــاره نمــود که حفظ
محیــط زیســت در جهــان امــروز بــه عملیاتــی بینارشــته ای مبــدل شــده کــه باید همــه حوزه
هــا و ایــده هــا و نظریــه هــا در کنــار هــم گــرد بیاینــد تــا ایــن امــکان مهیا شــد و ازهمیــن رو
حقــوق و مســائل حقوقــی از مهمتریــن ضمانتهای اجرایــی این امر هســت .در ادامه اســماعیل
حســام مقــدم؛ مســوول دفتــر مشــارکتهای مردمــی اداره کل بــه خوانــش مفاد محیط زیســتی
منشــور حقــوق شــهروندی کــه در مــاه هــای اخیــر نهایــی شــد و از طــرف دکتــر حســن
روحانــی ارائــه شــد ،پرداخــت .متــن مــورد نظــر بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
الف  -حق حیات ،سالمت و کیفیت زندگی:
مــاده  - 2شــهروندان از حــق زندگــی شایســته و لــوازم آن مانند آب بهداشــتی ،غذای مناســب،
ارتقــای ســامت ،بهداشــت محیــط ،درمــان مناســب ،دسترســی بــه دارو ،تجهیــزات ،کاالها و
خدمــات پزشــکی ،درمانــی و بهداشــتی منطبق بــا معیارهــای دانــش روز و اســتانداردهای ملّی،
شــرایط محیط زیســتی ســالم و مطلــوب بــرای ادامــه زندگــی برخوردارند.
ظ  -حق آموزش و پژوهش:
مــاده  -108حــق دانشآمــوزان اســت کــه از آمــوزشو پرورشــی برخــوردار باشــند کــه منجــر
بــه شــکوفایی شــخصیت ،اســتعدادها و توانائیهــای ذهنــی و جســمی و احتــرام بــه والدیــن و
حقــوق دیگــران ،هویــت فرهنگــی ،ارزشهــای دینــی و ملــی شــود و آنهــا را بــرای داشــتن
زندگــی اخالقــی و مســئوالنه تــوأم بــا تفاهــم ،مســالمت ،مــدارا و مــروت ،انصــاف ،نظــم و
انضبــاط ،برابــری و دوســتی بیــن مــردم و احتــرام بــه محیطزیســت و میــراث فرهنگــی آمــاده
کند .
ع  -حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار:
مــاده  -112حفاظــت از محیطزیســت کــه نســل امــروز و نسـلهای بعــد بایــد در آن حیــات
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اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند ،وظیفـهای همگانــی اســت ،از ایــنرو فعالیتهــای
اقتصــادی و غیــر آنکــه بــا آلودگــی محیطزیســت یــا تخریــب غیرقابلجبــران آن همــراه
باشــد ،ممنــوع اســت .حفاظــت ،بهســازی و زیباســازی محیــطزیســت و گســترش فرهنــگ
حمایــت از محیــطزیســت حــق شــهروندان اســت و دولــت ایــن حــق را در برنامههــا،
تصمیمــات و اقدامهــای توســعهای ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،دفاعــی و امنیتــی مدنظر
قــرار میدهــد و بــا آلودگــی و تخریــب محیــطزیســت مقابلــه میکنــد.
مــاده  -113هــر شــهروند حــق بهرهمنــدی از محیطزیســت ســالم ،پــاک و عــاری از انــواع
آلودگــی ،از جملــه آلودگــی هــوا ،آب و آلودگیهــای ناشــی از امــواج و تشعشــعات مضــر و
آگاهــی از میــزان و تبعــات آالینــده هــای محیــطزیســت را دارد ،دســتگاههای اجرایــی بــرای
کاهــش آالیندههــای زیســتمحیطــی بهویــژه در شــهرهای بــزرگ ،تدابیــر الزم را اتخــاذ
میکننــد.
مــاده  -114هرگونــه اقــدام ب ـ ه منظــور توســعه زیربنایــی و صنعتــی ماننــد احــداث ســدها
و راههــا و صنایــع اســتخراجی ،پتروشــیمی یــا هســتهای و ماننــد آن بایــد پــس از ارزیابــی
تأثیــرات زیسـتمحیطی انجــام شــود ،اجــرای طرحهــای توســعهای منــوط بــه رعایــت دقیق
مالحظــات زیس ـتمحیطی خواهــد بــود.
ن المللــی مؤثــر از طریــق همکاریهــای اقتصــادی،
مــاده  -115دولــت بــا ایفــای نقــش بیـ 
تبــادل اطالعــات ،انتقــال دانــش فنــی و مبادلــه فرهنگــی بــرای تحقــق توســعه پایــدار
همهجانبــه و متــوازن و رفــع موانــع بینالمللــی اقــدام خواهــد نمــود ،حــق شــهروندان اســت
کــه از مزایــا و منافــع فنآوریهــای نــو در تمامــی زمینههــا از جملــه بهداشــتی ،پزشــکی،
دارویــی ،غذایــی ،اقتصــادی و تجــاری بهرهمنــد شــوند.
در ادامــه ســیروس کرمــی؛ رییــس اداره حقوقــی اداره کل نیــز بــه ارائــه مباحــث خــود در رابطه
بــا توافقنامــه پاریــس  2015پرداخــت کــه بــه شــرح زیــر مــی باشــد :در تاریــخ  12دســامبر
 2015در پاریــس ،باالخــره قــراردادی تاریخــی بــرای مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و بــاز شــدن
گــره هــا بــرای اقدامــات علیــه تغییــر اقلیــم و همچنیــن ســرمایه گــذاری در جهــت اقتصادی
کــم کربــن ،مقــاوم ،انعطــاف پذیــر و پایــدار توســط  195کشــور مــورد توافــق قرارگرفــت.
توافقنامــه پاریــس بــرای اولیــن بــار باعث گردیــد که تمامی کشــورها بــرای انجام یــک کاری
مشــترک بــر اســاس مســئولیتهای تاریخــی ،حاضــر و آیندهشــان در کنــار هــم بــه موافقــت
برســند .هــدف اصلــی ایــن توافــق جهانــی جلوگیــری از افزایــش دمــای کــره زمیــن در ایــن
قــرن زیــر  2درجــه ســانتی گــراد و همچنیــن ایجــاد تــاش بــرای محــدود کــردن دمــا بــه
افزایــش آن بــه زیــر  1.5درجــه ســانتی گــراد نســبت بــه ســطح آن قبــل از صنعتــی شــدن
اســت .ایــن  1.5درجــه ســانتی گــراد ایمنــی بیشــتری در مقابــل پیامدهــای وخیــم ناشــی از
تغییــرات اقلیمــی خواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن ،ایــن توافقنامه بــرای تقویــت توانایــی مقابله و
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ســازگاری بــا پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی نیــز هدفگــذاری شــده اســت.
امضــای ایــن توافقنامــه روندهایــی را توســط هــر یــک از کشــورهای امضــا کننــده آغــاز مــی
کنــد تــا بــه موجــب آنهــا ایــن کشــورها رســما توافــق پاریــس را تصویــب کــرده و بــه آن
بپیوندنــد .ایــن توافــق تنهــا زمانــی اجرایــی خواهــد شــد کــه دســت کــم  ٥٥گــروه کــه در
مجمــوع  ٥٥درصــد گازهــای آالینــده گلخانــه ای جهــان را تولیــد مــی کننــد ،مدارک رســمی
خــود را مبنــی بــر پذیــرش ایــن موافقتنامــه بــه دبیــر کل ســازمان ملل متحــد تحویــل دهند.
ایــاالت متحــده ،کــه حــدود  ١٦درصــد از گازهــای آالینــده دی اکســید کربــن جهــان را تولیــد
مــی کنــد ،قصــد دارد تــا ظــرف یــک ســال بــه ایــن موافقتنامــه بپیونــدد .ســی و ســه کشــور
کــه نماینــده نزدیــک بــه  ٥٠درصــد از گازهــای آالینــده جهــان هســتند ،متعهــد شــدند تــا
امســال بــه ایــن توافقنامــه بپیوندنــد .تاریخچــه تــاش های جامعــه بیــن المللی بــرای مقابله
بــا گرمایــش جهانــی و اقــدام مشــترک بــرای بهبــود وضعیــت کــره زمیــن گازهــای گلخانــه
ای نــه تنهــا بالــذات بــد نیســتند بلکــه بســیار مفیــد هســتند چــون اگــر گاز گلخان ـهای در
اتمســفر نمیبــود میانگیــن دمــای ســطح کــره زمیــن منفــی  19درجــه سلیســوس بــود ،در
ایــن شــرایط رســتنی هــا و ســایر موجــودات زنــده امــکان حیــات نداشــتند ،بنابرایــن وجــود
گازهــای گلخانـهای در اتمســفر باعــث جمــع شــدن انــرژی حاصــل از تابــش خورشــید ،بــاال
بــردن دمــای ســطح زمیــن بــه دمــای مثبــت  15درجــه ســلیوس مــی شــود.
برآوردهــای صــورت گرفتــه حاکــی از ایــن بــود کــه اگــر افزایــش دمــا طبــق پیــش بینــی
دانشــمندان پیــش رود امــکان تــداوم حیــات انســان در کــره زمیــن متوقــف میشــود و زودتــر
از نیمــه قــرن  21در ســال  2050حیــات در کــره زمیــن بــه پایــان مــی رســد ،ایــن تهدیدهــا
بســیار جــدی بــود ،در نتیجــه در ســال  1992جهانیــان بــا ایــن نگرانــی در اجــاس ســران
زمیــن جمــع شــده و طالــب ایــن شــدند کــه اقداماتــی را در مقابلــه بــا رشــد پدیــده گرمایــش
جهانــی انجــام دهنــد ،الزم شــد کــه از طریــق تدویــن یــک معاهــده بینالمللــی چندجانبــه
موســوم بــه کنوانســیون تغییــرات آب و هــوا تعییــن تکلیــف شــود کــه کشــورها در مقابــل بــا
پدیــده گرمایــش جهانــی چــه کارهایــی بایــد انجــام دهنــد .دامنــه شــکلگیری آنچــه کــه در
پاریــس گذشــت ،از پنــج ســال قبل در قالــب مذاکــرات و از  10ســال قبل در قالب هشــدارهای
جامعــه جهانــی مطــرح بــود ،بنابرایــن جهــان بــه ایــن جمعبندی رســید کــه در فاصلــه 2016
تــا  2020میــادی تعهــدات عقــب مانــده کشــورهای توســعه یافتــه را در قالب انتشــار گازهای
گلخانـهای ،تامیــن منابــع مالــی بــرای کشــورهای در حــال توســعه ،انتقــال توســعه فنــاوری و
ظرفیتســازی بــه صــورت شــتابگیری بیشــتر دنبــال شــود تــا از اول ژانویــه  2021میــادی
تعهــدات بــرای کاهــش گازهــای گلخان ـهای بــرای همــه کشــورهای  196کشــور عضــو
ســازمان ملــل در قالــب کنوانســیون تغییــرات آب و هــوا باشــد .به واســطه توافق نامــه پاریس،
تعهــدات کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای از ســال  2021تنهــا متوجه کشــورهای توســعه
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یافتــه نیســت و همــه کشــورهای عضــو کنوانســیون تغییــرات آب و هــوا درگیــر ایــن مســئله
هســتند .هــر یــک از کشــورها قــرار شــد داوطلبانــه برنامههــای ملــی خــود موســوم INDC
را بــرای مشــارکت در ایــن مســیر اعــام کننــد کــه تــا ســال  2030تــا چــه میزانی مــی توانند
کاهــش گازهــای گلخانـهای داشــته باشــند ،کشــور مــا نیــز در همســویی بــا ایــن حرکتهای
جامعــه جهانــی در آبانمــاه ســال گذشــته برنامــه اقــدام مشــترک ملــی را تدوین و بــه تصویب
هیــات وزیــران رســاند .ایــن برنامــه شــامل فعالیتهــا و اقداماتــی بــود کــه در زمینــه تعدیــل و
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای و در زمینــه ســازگاری در بخــش کشــاورزی و جنگلهــا
مــی توانیــم انجــام دهیــم ،وزارتخانههــای نفــت ،صنایــع ،جهــاد کشــاورزی ،بهداشــت و ...
برنامههــای خــود را تحویــل دادنــد ،جمعبنــدی و برنامــه ریــزی صــورت گرفــت و ایــن برنامــه
بــه تصویــب رســید .قــرار اســت کــه کشــورها طبــق ایــن توافــق نامــه بــرای مقابلــه بــا رشــد
پدیــده گرمایــش جهانــی و مقابلــه بــا آثــار ســوء آن اقداماتــی انجــام دهنــد.
ســاز و کارهایــی در ارتبــاط بــا ضمانــت اجرایــی ایــن توافقنامــه پیشبینــی شــده اســت کــه
مکانیســم آن موســوم بــه مکانیســم نــرم اســت .رژیــم پایبندی بــر این تعهــدات بدیــن ترتیب
اســت کــه ایــن کشــورها را شناســایی و مــورد ســرزنش افــکار عمومــی قــرار مــی دهنــد کــه
همیــن کار ،باعــث اشــتیاق کمتــر جامعــه جهانــی بــرای همــکاری بــا آنهــا خواهــد شــد ،ایــن
مکانیســم بــه مکانیســم  name & shame and blameمعــروف اســت ،اینکــه نــام
کشــورهایی کــه بــه تعهــدات خــود عمــل نکردهانــد را بیاورنــد ،آنهــا را شــرمنده و ســپس
ســرزنش کننــد کــه ســرزنشها میتواننــد از جنــس تحریمهــا باشــند.
در نهایــت نیــز دکتــر فرشــید اکبــرزاده بــه ارائــه مباحثــی در رابطــه بــا حمایت حقــوق کیفری
از محیــط زیســت پرداخــت کــه بــه شــرح زیــر مــی باشــد :توســل بــه حقــوق کیفــری بــه
منظــور صیانــت از منافــع بنیادیــن بشــر صــورت مــی گیــرد و در راســتای حفاظــت و پایــداری
ارزشــهای فرادســت جامعــه از حقــوق کیفــری بهــره گرفتــه مــی شــود .یکــی از مهمتریــن و
روشــن تریــن منافــع اساســی و ارزشــهای برتــر ،بــی تردیــد محیــط زیســت مــی باشــد و بــر
ایــن اســاس ســزاوار توجــه و مراقبــت کامــل و از جملــه حمایــت کیفــری در برابــر رفتارهــای
بزهکارانــه اســت .پرواضــح اســت کــه کاربســت حقــوق کیفــری مســتلزم عنایــت و رعایــت
بایســته هایــی مــی باشــد که بــدون تردیــد انتخــاب رویکرد مناســب در مولفــه کیفرگــذاری و
ایجــاد و تقویــت نهادهــای نظارتــی مجهــز و پیشــرفته از جملــه ایــن بایســته ها به شــمار می
رونــد .چنانچــه در تحقــق اهــداف حمایــت کیفــری از محیــط زیســت اراده جدی وجود داشــته
باشــد ،تشــکیل پلیــس زیســت محیطــی ،ارایــه آمــوزش هــای زیســت محیطی بــه ضابطین
دادگســتری ،اختصــاص دادگاه هــای تخصصــی بــه دعــاوی مربوطــه و تربیــت و بکارگیــری
قضــات متخصــص در زمینــه حقــوق محیــط زیســت از لــوازم الینفــک فراینــد قرارگیــری
محیــط زیســت تحــت ســپر حمایتــی و دفاعــی حقــوق کیفــری خواهــد بــود.
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گزارشی از چهلمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
چهارمیــن نشســت گفتمــان ســبز در قالــب چهلمین نشســت حلقــه خوانش زیســت محیطی
اســتان بوشــهر در روز ســه شــنبه مــورخ  29فروردیــن  96ســاعت  10صبــح در دبیرخانــه
تاالبهــا -همیــن اداره کل بــا اســتقبال بســیار خــوب زنــان فعــال و متخصــص برگــزار شــد.
در ایــن جلســه کــه بــا موضــوع نقــش زنــان در توســعه پایــدار اســتان بوشــهر شــکل گرفت،
مهدیــه امیــری؛ دبیــر انجمــن زنــان نواندیــش اســتان بوشــهر ( )NGOدر ایــن جلســه بــه
ارائــه بحــث اصلــی در ایــن حــوزه پرداخــت و از کتــاب توســعه پایــدار و نقــش آفرینــی زنــان
روســتایی نوشــته وی نیــز رونمایــی شــد .حســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت
اســتان بوشــهر در ایــن بــاره بــه نکاتــی اشــاره نمــود و گفــت :جامعــه ایــران در مســیر رشــد
و توســعه ای کــه قــرار گرفتــه ،امــکان بــارور شــدن توانایــی هــا و ظرفیــت هــای اجتماعــی
زنــان را بســیار مهیــا نمــوده و ازهمیــن رو مــی تــوان از افزایــش نــرخ رشــد موفقیــت هــای
علمــی در بیــن زنــان و دختــران ایرانــی یــاد کــرد و همیــن شــاخص نشــان دهنده ایــن نکته
ظریــف هســت کــه ســرمایه هــای انســانی توســعه پایــدار در ســرزمین مــان تــا چــه حــد
مــی توانــد پتانســیل باالیــی داشــته باشــد وقتــی کــه زنــان و دختــران یــک ســرزمین دارای
علــم و آگاهــی باالیــی باشــند .ازهمیــن رو هــم هســت کــه در حــال حاضــر بــا افزایــش
حجــم فعالیــت هــا و کنشــگری هــای مدنــی در حــوزه هــای متعــدد اجتماعــی فرهنگــی
و بــه خصــوص زیســت محیطــی در ســطح کشــور مواجــه شــده ایــم .ایــن ورود زنــان بــه
عرصــه و کارزار مشــارکت اجتماعــی مــی توانــد بــا خــود امــکان هــا و فرصــت هــای توســعه
پایــدار را بــه ارمغــان بیــاورد .ایــن ورود و خیــزش آرام زنــان در عرصــه هــای مشــارکت
زیســت محیطــی در چنــد ســال اخیــر همــراه شــده بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و
ریاســت ســرکارخانم دکتــر ابتــکار کــه ایشــان اهتمــام جــدی در حــوزه نقــش آفرینــی زنــان
در حفاظــت از محیــط زیســت دارنــد .در دوره ریاســت ایشــان بســتری فراهــم آورده شــده تــا
هــر شــهروندی بــا آزادی کامــل وارد فعالیــت هــای زیســت محیطــی شــوند و بــه گونــه ای
مطالبــات زیســت محیطــی خودشــان را بیان نماینــد .اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان
بوشــهر در راســتای سیاســتگذاری هــای ســاالنه خویش و با الگوبــرداری از سیاســتهای کالن
ســازمان مرکــزی حفاظــت محیــط زیســت ســال  1395را بــه فعالیت های توســعه پایــدار در
روســتاها و آمــوزش زنــان روســتایی جهــت توانمندســازی آنــان آنگونــه خواهــد پرداخــت که
در میــان مــدت امــکان شــکل گیــری مشــاغل ســبز و رشــد اقتصــاد ســبز در ایــن مناطــق
بــه وجــود آیــد .توجــه بــه مالحظــات جغرافیایــی و مکانــی خــاص هــر منطقــه در رشــد ایــن
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برنامــه توســعه ای بــه عنــوان یــک اصــل برنامــه ریــزی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت
و در بلندمــدت امکانــی شــکل خواهــد گرفــت کــه تولیــد ثــروت محلــی از طریــق توجــه
بــه مالحظــات اکولوژیکــی و ظرفیتهــای ســرزمینی بــه رویکــردی عــام در عرصــه عمومــی
ایــن اســتان مبــدل گــردد .ازهمیــن رو ایــن کتــاب کــه حاصــل پژوهــش هــای ســرکارخانم
مهدیــه امیــری و انجمــن زنــان نواندیــش (ازنــو) در طــول ســال جــاری مــی باشــد بــه عنوان
راهنمایــی بــرای کنشــگران و فعــاالن توســعه پایــدار محیط زیســت و به خصوص مدرســین
دوره هــای توســعه ســبز روســتایی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت.

مهدیــه امیــری؛ نویســنده کتــاب توســعه پایــدار و نقــش آفرینــی زنــان روســتایی نیــز بــه
ارائــه بحــث پرداخــت و اشــاره نمــود کــه :امــروزه بحــث توســعه پایــدار بــه صــورت یــک
ضــرورت در جهــان مطــرح اســت و تمامــی دولــت هــا برنامــه هــای خــود را بــر اســاس
توســعه پایــدار یعنــی توســعه ای کــه بــرای نســل هــای آینــده نیــز مفیــد باشــد پــی ریــزی
مــی کننــد .برهمیــن اســاس اهــداف اعــام شــده توســط ســازمان ملــل از ســال  2015تــا
 2030کلیــه کشــورها را موظــف نمــوده کــه بــه اهــداف و شــاخص هــای توســعه پایــدار
بــا همــکاری و تعامــل یکدیگــر در ســطوح ملــی ،منطقــه ای و بیــن المللــی دســت یابنــد.
دســتیابی بــه توســعه پایــدار ارتبــاط مســتقیمی بــا آمــوزش نیروهــای انســانی دارد .یکــی از
زمینــه هــای موثــر در ارتقــای ســطح عدالــت جنســیتی ،تقویــت و توانمندســازی زنــان از
طریــق دادن آمــوزش بــه آنــان در خصــوص عــدم تــوازن و برابــری در قــدرت و نیــز دادن
امــکان الزم بــه زنــان در راســتای مدیریــت زندگــی خودشــان اســت .زنــان روســتایی یکــی
از گــروه هــای هــدف جهــت آمــوزش و توانمندســازی اســت کــه مــی تواننــد در فعالیــت
هــای مختلــف اقتصــادی شــرکت کننــد و زمینــه کــم کــردن تفــاوت بیــن شــهر و روســتا،
فقرزدایــی ،اشــتغال زایــی و درآمدزایــی از طریــق فعالیــت هــای اقتصــادی در جهــت دســت
یابــی بــه توســعه پایــدار را فراهــم کننــد .بــه دلیــل وجــود وضعیــت خــاص محیــط زیســتی
کــه در اســتان بوشــهر وجــود دارد ،از طریــق دادن آمــوزش بــه زنــان روســتایی ،امــکان
توســعه پایــدار اقتصــادی از طریــق کســب و کار ســبز وجــود دارد .ایــن امــر باعــث مشــارکت
فعــال آنهــا در امــور مختلــف اقتصــادی -اجتماعــی و چرخــه ی تولیــد مــی شــود .زنــان
نیمــی از جامعــه انســانی را تشــکیل مــی دهنــد و بالتبــع در توســعه آن نیــز تاثیرگــذار مــی
باشــند .بــرای پذیــرش ایــن دیــدگاه بایــد نقــش و جایــگاه انســانی را بــه عنــوان اســاس
و محــور توســعه پذیــرا باشــیم .رونــد کنونــی مشــارکت زنــان روســتایی در جامعــه ایرانــی
خصوصــا منطقــه جنــوب ،زیبنــده جامعــه یــی کــه اغلــب زنــان آن تحصیــل کــرده و دارای
تجربــه در زمینــه هــای اجرایــی و مدیریتــی مــی باشــند ،نیســت .بــه طــور کلــی اســاس
توســعه کــه بــر پایــه مشــارکت اجتماعــی انســان هــا بــا جنســیت هــای متفــاوت در کنــار
یکدیگــر شــکل گرفتــه ،در جوامــع در حــال توســعه و بــه طــور مثــال در منطقــه جنــوب
ایــران نادیــده گرفتــه مــی شــود .بــرای بیــان ایــن نادیدگــی؛ مســائل متفاوتــی وجــود دارد
کــه از جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

زنان روستایی؛ فقدان تشخص اجتماعی
زنان روستایی؛ دیگری های فراموش شده
زنان روستایی؛ بی قدرتی سیاسی
زنان روستایی؛ عدم همبستگی اجتماعی
عدم تعریف نقش اجتماعی زنان روستایی در توسعه
توان افزایی زنان جهت توسعه پایدار
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در نهایــت نیــز مهدیــه امیــری بــه جمــع بنــدی بحثهــای خــود پرداخــت و گفــت :همــواره حضــور
زنــان در اجتمــاع بــه مثابــه نیمــی از کنشــگران اجتماعــی ،دارای بحــث هــای زیــادی بــوده و بــا
افزایــش مشــکالت در بخــش محیــط زیســت ،ایــن حضــور بیــش از پیــش احســاس گردیــده اســت.
توســعه پایــدار بــر ســه پایه توســعه اقتصــادی ،توســعه اجتماعــی و حفاظــت از محیط زیســت اســتوار
هســت و امــروزه نیــاز بــه حضــور زنــان روســتایی جهــت انســجام و پویایــی اجتماعــی ،اقتصــادی و
زیســت محیطــی بــرای توســعه پایــدار پررنــگ تــر گردیــده اســت .مشــارکت زنــان روســتایی در امور
اجتماعــی و دســتیابی بــه عدالــت جنســیتی بخشــی از توســعه محســوب مــی گــردد .زیــرا؛ بــا توجــه
بــه اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل در خصــوص مشــارکت زنــان جهــت فقرزدایــی ،عدالــت
جنســیتی ،توانمندســازی زنــان ،توجــه بــه محیــط زیســت ،آمــوزش و اهــداف 17گانــه ای کــه در
طــرح توســعه پایــدار ســازمان ملــل مطــرح شــده ،ایــن امــکان وجــود دارد تــا از طــرق دادن آمــوزش
بــه زنــان روســتایی در اســتان بوشــهر در طــی  15ســال متوالــی هویتــی مســتقل بــه زنــان از طریــق
کســب و کارهــای ســبز داده شــود .مشــارکت بــه عنــوان کلیدی تریــن عنصر در دســتیابی بــه اهداف
توســعه روســتایی از اهمیــت و ضــرورت خاصــی برخــوردار اســت .مشــارکت زنــان روســتایی اســتان
بوشــهر مــی توانــد تاثیــر مهمــی در فرآینــد توســعه و اتخــاذ سیاســت هــای مربوطــه داشــته باشــد.
برنامــه ریــزان توســعه در اســتان بوشــهر بایــد متوجــه باشــند که اگــر بخواهند به توســعه دســت یابند
و نتایــج پایــداری داشــته باشــند ،یکــی از وجــوه آن توجــه بــه منابــع انســانی بــه ویــژه زنان روســتایی
و بهــره گیــری کافــی و متناســب از ایــن منبــع مــی باشــد .لــذا مشــارکت زنــان روســتایی همــراه
بــا مــردان ســبب مــی شــود تــا روحیــه خودبــاوری ،اعتمــاد بــه نفــس و مســئولیت پذیــری در آنــان
تقویــت شــده واز طریــق کســب و کارهــای ســبز روســتایی وضعیــت جامعه بهبــود یابد و دســتیابی به
اهــداف 17گانــه توســعه پایــدار ســازمان ملل تســهیل گــردد« .توســعه پایدار بــا هدف برطــرف کردن
احتیاجــات انســانی و بهبــود شــرایط کیفــی زندگــی ،بــه عنــوان قالــب مناســبی بــرای تعییــن نحــوه
بهــره بــرداری از منابــع و ایجــاد رابطــه متعــادل و متــوازن بیــن انســان ،اجتمــاع و طبیعــت محســوب
مــی شــود ..بــه دلیــل حضــور افــراد بــه ویــژه زنــان روســتایی در مدیریــت محلــی ،گرایــش بــه درون
زایــی ،عدالــت خواهــی و ســازگاری بــا محیــط زیســت دارد» و کســب و کارهــای ســبز روســتایی
امــکان حضــور و کنــش زنــان در عرصــه عمومــی جهــت توجــه بیشــتر به توســعه پایــدار و ضــرورت
حضــور زنــان در کنــار مــردان را بارزتــر مــی کنــد .مشــارکت زنــان روســتایی در کلیــه زمینــه هــای
زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی یکــی از مهمتریــن عوامــل دســت یابی به توســعه
پایــدار روســتایی بــوده و ضرورتــی بنیادیــن دارد.
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روز یکشــنبه و دوشــنبه مــورخ ســوم و چهــارم اردیبهشــت مــاه  1396بــه مناســبت روز
جهانــی زمیــن پــاک ،چهــل و یکمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان
بوشــهر بــا اکــران فیلــم مســتند همــه درختــان مــن بــه کارگردانــی رخشــان بنــی
اعتمــاد برگــزار شــد .ایــن فیلــم مســتند دربــاره زندگــی مــه لقــا مــاح؛ بــه عنــوان
یــک فعــال محیــط زیســتی کــه بــه مــدت بیــش از نیــم قــرن بــه فعالیــت هــای
زیســت محیطــی مشــغول اســت ،مــی پــردازد.
فیلــم مســتند «همــه درختــان مــن» دربــاره زندگــی و فعالیتهــای مهلقــا مــاح مــی باشــد.
از مهلقــا مــاح بهعنــوان «مــادر محیطزیســت ایــران» یــاد میشــود .مــاح در ســال
 1373بــا مشــارکت همســرش و چنــد اســتاد دانشــگاه عالقهمنــد بــه محیطزیســت
ســازمان غیردولتــی زیس ـتمحیطی «جمعیــت زنــان مبــارزه بــا آلودگــی محیطزیســت»
را بنیــان گذاشــت .او در ایــن رابطــه میگویــد« :بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه نــام تشــکل
بایــد جمعیــت زنــان مبــارزه بــا آلودگــی محیطزیســت باشــد ،زیــرا خــوب میدانســتم و
بــاور داشــتم کــه زنــان مربیــان فطــری در جوامــع بشــری هســتند و بســیاری کارهــا از
ایشــان ســاخته اســت» .در خالصــه مســتند «همــه درختــان مــن» آمــده اســت :مهلقــا
مــاح کهنســالترین فعــال محیــط زیســت و مؤســس اولیــن ان.جــی.او محیط زیســتی
ایــران اســت .ســپری کــردن چنــد روز در خانــه و همراهــی بــا او در گردهماییهــا و
فعالیتهــای محیــط زیســتی بهانـهای بــرای تصویــر کــردن وضعیــت بحرانــی محیــط
زیســت در ایــران اســت.
رخشــان بنــی اعتمــاد؛ کارگــردان ایــن فیلــم مســتند بــا اشــاره بــه رونمایــی از ایــن
فیلــم بــه همــراه فیلــم مســتند یــک ســاعت از یــک عمــر کــه دربــاره زندگــی اســکندر
فیــروز؛ بنیانگــذار ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران اشــاره مــی کنــد و هــدف از
ســاختن ایــن دو مســتند را بــه جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ســبز ایــران نســبت مــی
دهــد.
دبیرخانــه اســتانی چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ســبز در اســتان بوشــهر کــه
در اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر واقــع شــده ،ایــن فیلــم مســتند
را اکــران نمــود تــا فعــاالن و دوســتداران عرصــه محیــط زیســت و هنــر بــا ایــن اثــر
هنــری آشــنا شــوند.
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در دومیــن جلســه از سلســله جلســات اکــران ســبز کــه هــر هفتــه در محــل دبیرخانــه
تاالبهــا در اداره کل برگــزار مــی شــود ،یــک فیلــم زیســت محیطــی اکــران مــی شــود.
در دومیــن جلســه اکــران ســبز کــه در قالــب چهــل و دومیــن نشســت حلقــه خوانــش
زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در تاریــخ  12اردیبهشــت  96برگــزار شــد ،فیلــم مســتند
ســفر؛ طبیعــت اســتان بوشــهر ســاخته سیدحســین صافــی و ســیدرضا صافــی و بــه تهیــه
کنندگــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر اکــران شــد.
حســین دلشــب در ایــن بــاره گفــت :هرهفتــه بــه منظــور گســترش و اشــاعه مفاهیــم
محیــط زیســتی بــه اکــران یــک فیلــم زیســت محیطــی در قالــب سلســله جلســات
اکــران ســبز مــی پردازیــم کــه روز ســه شــنبه  12اردیبهشــت بــه اکــران فیلــم مســتند
ســفر؛ طبیعــت اســتان بوشــهر پرداختــه شــد .ایــن فیلــم مســتند را ســیدرضا صافــی و
سیدحســین صدفــی بــه تهیــه کنندگــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان بوشــهر
ســاخته انــد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری
ششــمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ســبز در مردادمــاه ســال  96افــزود :ایــن جشــنواره
بــه مســابقه ای زیســت محیطــی در بیــن آثــار ســینمایی سراســر جهــان اختصــاص دارد
کــه بــا حضــور معصومــه ابتــکار در ســازمان از ســال  76کلیــد خــورد و تــا ســال  84ادامه
داشــت و مجــددا بــا حضــور ایشــان در دولــت تدبیــر و امیــد بازاحیــا شــد و جشــنواره در
ســال  95بعــد یــک وقفــه طوالنــی مجــددا شــروع بــه کار کــرده اســت .امســال هــم
ایــن جشــنواره در  31تیرمــاه تــا  6مردادمــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد .ازهمیــن
جــا از همــه هنرمنــدان ســینما و البتــه هنرهــای تجســمی اســتان بوشــهر مــی خواهــم
بــه ایــن جشــنواره بپیوندنــد و موجبــات افتخارآفرینــی در ایــن جشــنواره بیــن المللــی را
بــرای اســتان بوشــهر مهیــا آورنــد.
سیدحســین صافــی و ســیدرضا صافــی بــه عنــوان کارگردانــان ایــن اثــر بــه ایــن
نکتــه اشــاره کردنــد کــه :مســتندهای حیــات وحــش و طبیعــت ،ســختترین گونــه
مستندســازی در جهــان اســت .عــاوه بــر احتمــال خطــرات و آســیبهایی کــه متوجــه
گــروه فیلمســازی اســت و هــر آن امــکان دارد حادثـهای جــان افــراد را بــه خطــر انــدازد،
صبــر و شــکیبایی بــرای یافتــن ســوژه و کنــار آمــدن بــا طبیعــت وحشــی بــرای گرفتــن
تصویــر دلخــواه از ملزومــات فیلمســازی در ایــن عرصــه اســت.
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روز چهارشــنبه  11مــرداد  96بــه مناســبت برگــزاری کنفرانــس بیــن المللــی مقابلــه بــا
ریزگردهــا در تهــران ،2017چهــل و ســومین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی
اســتان بوشــهر بــا راه انــدازی کمیتــه مقابلــه بــا ریزگردهــا توســط شــبکه ســمن هــای
محیــط زیســت اســتان بوشــهر همــراه شــد.
در ایــن نخســتین نشســت کمیتــه مقابلــه بــا ریزگردهــا در محــل دبیرخانــه تاالبهــای اداره
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر توســط انجمــن حیات ســبز لیــان و بــا حضور
ســمن هــای زیســت محیطــی اســتان بوشــهر و کارشناســان ادارات مرکــزی اســتان برگزار
گردید .
پرتــوی ســنگی مدیــر انجمــن حیــات ســبز لیــان و دبیــر شــبکه ســمن هــای محیــط
زیســت اســتان بوشــهر در ابتــدا بــه تشــریح نقــش ســمن هــا در تصمیــم گیــری هــای
کالن کشــوری و حضــور در کارگــروه هــای ملــی طبــق برنامــه ششــم توســعه کــه حفــظ
محیــط زیســت از اصــول اصلــی آن اســت پرداخــت  .مدیــر انجمــن حیــات ســبز لیــان
همچنیــن اعــام نمــود ســمن هــای محیــط زیســتی طبــق توصیــه شــبکه ملــی بایــد بــه
ســوی تخصصــی شــدن در تمامــی زمینــه هــا گام بردارنــد.
حســین دلشــب مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در ادامــه نشســت بــه
تشــریح عملکــرد اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در مــورد راهکارهــای
مقابلــه بــا ریزگردهــا و کانــون هــای تولیــد ریزگرد در اســتان بوشــهر و همچنیــن مطالعات
انجــام شــده در ایــن خصــوص پرداختنــد.
کنفرانــس بینالمللــی «مقابلــه بــا گــرد و غبــار ،چالشهــا و راه حلهــای عملــی» کــه
از  ۱۲تیرمــاه بــا حضــور نماینــدگان  ۴۳کشــور جهــان در تهــران آغــاز شــده بــود ،روز
چهارشــنبه  ۱۴تیرمــاه در حالــی بــه کار خــود پایــان داد کــه ضــرورت همگرایــی و تعامــل
کشــورهای جهــان را بــرای رفــع چالشهــای محیــط زیســتی بیــش از پیــش برجســته
کــرد .نتیجــه ایــن نشســت ،صــدور دو بیانیــه سیاســی وزار و فنــی و تکنیکــی بــود کــه در
نــوع خــود بــی نظیــر بــود و مواضــع و انتظــارات کشــورها هــم در همکاریهــای دو جانبــه
و هــم منطقـهای را مشــخص کــرد و همچنیــن برهــم پیمانیهایــی کــه ســازمان ملــل و
آژانسهــای مختلــف بایــد بــرای کمــک بــه مقابلــه بــا گردوغبــار انجــام دهنــد را مــورد
تأکیــد قــرار داد.
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کارگاه یــک روزه هــم اندیشــی حفاظــت مشــارکتی از حیــات وحــش بــا حضــور انجمنهــای
غیردولتــی محیــط زیســت و جوامــع محلــی در قالــب چهــل و چهارمیــن نشســت حلقــه
خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در شــهر کلمــه (شهرســتان دشتســتان) برگــزار
شــد .ایــن کارگاه بــا تدریــس طاهــر قدیریــان؛ تســهیلگر در حــوزه حفاظــت مشــارکتی در روز
دوشــنبه  13آذرمــاه  96در دو نوبــت صبــح و عصــر برگــزار گردیــد.
حســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در این بــاب گفــت :پروژه
حفاظــت مشــارکتی از پلنــگ ایرانــی در منطقــه تنــگ ارم دشتســتان بــا همــکاری جوامــع
محلــی از دو ســال پیــش اجــرا گردیــد و بــا حمایــت انجمــن هــای غیردولتــی محیط زیســت
منطقــه بوشــکان و کلمــه دشتســتان همــراه شــد .پــروژه ای کــه بــا مشــارکت مــردم محلی
و بــا هماندیشــی انجمنهــای غیردولتــی امــکان پذیر شــد .لــذا الزم بوده و هســت کــه کارگاه
هایــی از ایــن دســت در منطقــه برگــزار گــردد.
صــادق پورســالم؛ رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان دشتســتان دربــاره ایــن
کارگاه اشــاره نمــود :تالشــهای گســترده ای کــه از دو ســال پیــش دربــاره ایجــاد زمینــه های
مشــارکت و همــکاری انجمنهــای غیردولتــی محیــط زیســت در حفاظــت از حیــات وحــش
منطقــه تنــگ باهــوش و کــوه ســیاه دشتســتان صــورت پذیرفتــه بــود ،بــه نحــوی بســیار
موفقیــت آمیــزی توانســت بســترهای مشــارکت جوامــع محلــی را در ایــن طــرح مهیــا ســازد
لــذا ایــن کارگاه مــی توانســت بــه خوبــی آموزشــهایی را بــه همــراه داشــته باشــد کــه در آن با
فرآینــد حفاظت مشــارکتی بیشــتر آشــنا شــویم.
مــدرس ایــن کارگاه؛ مهنــدس طاهــر قدیریــان نیــز در گفتگــوی خالقــی کــه بــا اعضــای
انجمنهــای غیردولتــی محیــط زیســت اســتان بوشــهر برقــرار نمــود بــه نــکات بســیار مهمی
اشــاره کــرد :نخســت دربــاب حفاظــت بــه اهمیــت بهــره بــرداری بــه همــراه نگهــداری در
انــور حیــات وحــش اشــاره نمــود ،در ادامــه بــه داشــتن حــس تعلــق بــه ســرزمین و دغدغــه
زیســت محیطــی اشــاره کــرد و اصــل مهــم تخصــص را کــه بــرای تکمیــل آن بایــد در میان
اعضــای انجمنهــا رشــد نمایــد بیــان کــرد .مهنــدس قدیریــان؛ نماینده ســازمان بیــن المللی
 IUCNدر حــوزه حیــات وحــش در ایــران بــه ذکــر نــکات دیگــری نیــز پرداخــت کــه می
تــوان بــه اهمیــت ســفر و مشــاهده آنچــه کــه در دیگــر تجربــه هــای حفاظــت مشــارکتی
در نقــاط دیگــر ایــران انجــام گرفتــه ،اشــاره کــرد.
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بــه مناســبت روز جهانــی تاالبهــا ،جلســه گفتمــان ســبز بــا موضــوع آنچــه کــه بایــد دربــاره
کنوانســیون رامســر بدانیــم در دبیرخانــه تاالبهــای ایــن اداره کل برگــزار شــد .ایــن جلســه در
قالــب چهــل و پنجمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در تاریخ
11بهمــن  96برگــزار شــد.
حســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در ایــن بــاره گفــت :مــا
در ایــن اداره کل جلســات متعــددی را بــا حضــور صاحــب نظــران ،ســمن هــا ،رســانه هــا و
دانشــجویان و دانشــگاهیان بــا موضوعــات زیســت محیطــی برگــزار مــی کنیــم کــه سلســله
جلســات حلقــه خوانــش زیســت محیطــی و نشســتهای گفتمــان ســبز از ایــن گونــه مــوارد
هســتند و بــه طــور متنــاوب و منظــم در ایــن اداره کل برگــزار مــی گردد .جلســه ایــن هفته از
نشســت گفتمــان ســبز را بــه کنوانســیون رامســر و مســاله تاالبهــا اختصــاص دادیــم.
در ادامــه جلســه غالمرضــا فقیــه؛ معــاون محیــط طبیعــی اداره کل دربــاب طــرح مدیریــت
تــاالب حلــه مباحثــی را مطــرح نمــود و بــه ذکــر فعالیتهایــی کــه در ایــن حــوزه در ســطح
اســتان بوشــهر صــورت پذیرفتــه ،پرداخــت .همچنیــن بــه تحلیــل وضعیــت کلــی تاالبهــا در
ســطح اســتان پرداخــت و از تالشــهایی گفــت کــه در ســطح اســتان توســط ایــن اداره کل
صــورت گرفتــه تــا طــرح مدیریــت تــاالب حلــه در شــورای برنامــه ریــزی اســتان مطــرح و
مصــوب گــردد امــا همچنــان ایــن جلســه شــورای برنامــه ریزی بــا همه پیگیــری هــا برگزار
نشــده اســت.
خســرو درویشــی؛ مســوول دفتــر امــور حیــات وحــش و محمدامیــن طــاب؛ مســوول دفتــر
محیــط زیســت دریایــی اداره کل نیــز از اهمیــت قــرار دادن تاالبهــای ســاحلی دریایی اســتان
بوشــهر ماننــد تــاالب منــد ،نایبنــد ،نخیلــو و ام الگــرم در فهرســت تاالبهــای مــورد حمایــت
کنوانســیون رامســر گفتنــد و اقداماتــی نیز کــه در این زمینــه صورت پذیرفتــه را ارائــه نمودند.
درپایــان اســماعیل حســام مقــدم؛ مســوول دفتــر مشــارکتهای مردمــی اداره کل از فعالیتهایی
کــه توســط ســمن هــا و رســانه هــا در حــوزه تــاالب صــورت پذیرفتــه گفــت و همچنین خبر
از چــاپ دو کتــاب بــرای کــودکان و دانــش آمــوزان در حــوزه آشــنایی بــا پرنــدگان منحصربه
فــرد تــاالب حلــه توســط ایــن اداره کل و مشــارکت ســمن هــا داد.
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متن کنوانسیون رامسر:
كنوانســیون رامســر قدیمــی تریــن معاهــده بیــن المللــی ،بــا تاكیــد بــر حفاظــت از
طبیعــت در جهــان اســت .ایــن کنوانســیون ،پیمانــی بیــن المللــی بــرای حفاظــت از
تاالبهــا ،حیوانــات و گیاهــان وابســته بــه آنهــا اســت کــه در ســال  1971میــادی(
 1350شمســی ) در شــهر رامســر بــه تصویــب رســید.در ابتــدا ایــن معاهــده بــه امضــای
نماینــدگان  18کشورشــرکت کننــده رســید ،امــا امــروزه  169کشــور جهــان عضــو آن
هســتند .ایــن قــرارداد  12مــاده دارد کــه در زیــر خالصــه ای از مفــاد مــواد تشــریح
مــی گــردد:
مــاده  - 1تعریــف تــاالب در ایــن کنوانســیون بســیار موســع اســت و شــامل « مــرداب
هــا و باتــاق هــا و لجــن زارهــا یــا آب هــای طبیعــی یــا مصنوعــی اعــم از دائمــی یــا
موقــت اســت کــه آب هــای شــیرین ،تلــخ یــا شــور در آن بصــورت جــاری یــا راکــد
یافــت مــی شــود .از آن جملــه آبهــای دریــا کــه عمــق آنهــا در پایینتریــن نقطــه جــزر
از شــش متــر تجــاوز ننمایــد»  .از نظــر کنوانســیون پرندگانــی آبــزی انــد کــه از نظــر
اکولــوژی بــا تــاالب پیوســتگی دارنــد.
مــاده  - 1 - 2هــر یــک از کشــورهای عضــو مکلفنــد تاالبهــای حایــز اهمیــت خــود را
کــه بایــد در فهرســت تاالبهــای مهــم بیــن المللــی درج شــود تعییــن نمایــد.
 -2-2درآغــاز فهرســت تاالبهــا  ،تاالبهــای مهمــی کــه محــل دایمــی زیســت پرندگان
آبــزی اســت درج می شــود.
 -2- 3درج تــاالب در فهرســت تاالبهــا بــه حقــوق حاکمیــت تــاالب لطمــه ای
نخواهــد زد.
 -2- 4در ابتدای عضویت حداقل یک تاالب باید در لیست وارد شود.
 -2- 5کشــورهای عضــو مــی تواننــد تاالبــای را اضافــه یــا بــه علــل فــوری کــه
متضمــن منافــع ملــی اســت تاالبــی را از فهرســت حــذف کننــد یــا وســعت تاالبــی را
اضافــه یاکــم کننــد.
مــاده  - 3هــر یــک از کشــورهای عضــو بایــد شــرایط فراهــم نماینــد کــه حفــظ و
حراســت و بهــره بــرداری صحیــح را از تــاالب ممکــن شــود.
مــاده  - 1 - 4اگــر بــه دلیــل منافــع ملــی تاالبــی حــذف شــود کشــور عضــو بایــد
کمبــود حاصلــه را جبــران و محــل دیگــری بــرای پرنــدگان ابــزی و حمایــت از انهــا در
همــان منطقــه یــا محــل دیگــر ایجــاد نمایــد.
 -4- 2اعضــا بایــد شــرایط تحقیــق و مبادلــه اطالعــات و نشــریات مربــوط بــه تاالبهــا
را تشــویق کنند.
 -3- 3اعضا باید تالش کنند تعداد پرندگان تاالب افزایش یابد.
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 -4- 4اعضا جهت تربیت پرسنل حافظ تاالب کوشش خواهند نمود.
مــاده  - 5طــرف هــای عضــو در مــورد اجــرای وظایــف ناشــی از کنوانســیون بــه ویــژه
در مــوردی کــه یــک تــاالب بیــن یــک یــا چنــد کشــور مشــترک باشــد و یــا حوضچــه
آب بیــن چنــد طــرف متعاهــد تقســیم شــده اســت  ،مشــورت خواهنــد نمــود.
مــاده  - 6کشــورهای عضــو در مــوارد ضــروری کنفرانــس هایــی در خصــوص حفــظ
و حراســت تاالبهــا تشــکیل خواهنــد داد.
مــاده  - 7کارشناســانی در ایــن کنفرانــس هــا شــرکت مــی کننــد کــه متخصــص
باشــند.هر کشــور یــک حــق رای دارد.
مــاده  - 8دفتــر دایمــی کنوانســیون تشــکیل و وظایــف خــود را انجــام خواهــد داد از
جملــه اعطــا کمــک بــرای تشــکیل کنفرانــس موضــوع مــاده  6و تهیــه فهرســت تاالب
هــا و انجــام مــاده  2و...
ماده  - 9کنوانسیون به مدت نامحدود برای امضا مفتوح خواهد بود.
ماده  - 10کنوانسیون پس از تعیین شرایطی الزم االجرا خواهد بود.
ماده  - 11مدت اعتبار کنوانسیون نامحدود است.
مــاده  - 12ســازمان نگــه دارنــده اطالعــات الزم را بــه اعضــا خواهــد داد از جملــه
امضــای کنوانســیون  ،تاریــخ الزم االجــرا شــدن و اطالعیــه هــای مربــوط بــه فســخ
کنوانســیون.
معیارهای جدید كنوانسیون رامسر مربوط به شناسایی تاالبهای با اهمیت بین المللی:
معیــار  : 1تاالبــی بایــد از نظــر بیــن المللــی بــا اهمیــت تلقــی شــود كــه شــامل نمونــه ای
طبیعــی یــا تقریبــا» طبیعــی از انــواع تاالبهــای شــاخص ،كمیــاب یــا منحصــر بفرد باشــد كه
در جغرافیــای زیســتی مربوطــه یافــت مــی شــود.
معیــار  : 2تاالبــی بایــد از نظــر بیــن المللــی بــا اهمیــت تلقــی شــود كــه بتوانــد گونــه هــای
آســیب پذیــر یــا در خطــر انقــراض یــا در خطــر انقــراض بحرانــی و یــا جوامــع اكولوژیكــی در
معــرض تهدیــد را پشــتیبانی كند.
معیــار  : 3تاالبــی بایــد از نظــر بیــن المللــی بــا اهمیــت تلقــی شــود كــه بتوانــد جمعیتهایــی
از گیــاه یــا جانــور كــه بــرای حفــظ تنــوع زیســتی یــك منطقــه جغرافیائــی زیســتی خــاص
اهمیــت دارنــد را پشــتیبانی كنــد.
معیــار  : 4تاالبــی بایــد از نظــر بیــن المللــی بــا اهمیــت تلقــی شــود کــه گونــه هــای گیاهــی
یــا جانــوری را پشــتیبانی كنــد كــه در مرحلــه بحرانــی از چرخــه زیســتی خود قــرار دارنــد و یا
در طــی شــرایط نامســاعد تأمیــن پنــاه نماید.
معیــار  : 5تاالبــی بایــد از نظــر بیــن المللــی بــا اهمیــت تلقی شــود كــه بتوانــد دائمــا“ حداقل
 20000پرنــده آبــی را پشــتیبانی كند.
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معیــار :6تاالبــی بایــد از نظــر بیــن المللــی بــا اهمیــت تلقــی شــودکه دائمــا افــراد جمعیــت
یــک گونــه یــا زیــر گونــه از پرنــدگان آبــی را پشــتیبانی کنــد.
معیــار  : 7تاالبــی از نظــر بیــن المللــی بااهمیــت تلقــی مــی شــود اگــر بتوانــد ســهم قابــل
توجهــی از زیرگونــه ،گونــه یــا خانــواده ،مراحــل زیســتی،فعــل و انفعــال گونــه هــا و/یــا
جمعیــت هایــی از ماهیــان بومــی را پشــتیبانی كنــد كــه نشــانگر فوائــد و یــا ارزشــهای
تــاالب باشــد و بنابرایــن در تنــوع زیســتی جهانــی مؤثراســت.
معیــار  : 8تاالبــی بایــد از نظــر بیــن المللــی بااهمیــت تلقــی شــود كــه بتوانــد بــرای ماهیان
منبــع مهــم غذایــی،محــل تخــم ریــزی ،محــل پــرورش نــوزادان و یــا مســیر مهاجرتــی
باشــد كــه نســل ماهــی هــا چــه درحریــم تــاالب ویــا محــل دیگــر بــه آن وابســته باشــد.
تاالب های بین المللی ایران ثبت شده در سایت رامسر:
 - 1تاالب های آال گل ،آلماگل ،آجی گل
 -۲تاالب امیرکالیه
 -۳مجموعه تاالب انزلی
 -۴کوالب انتهای جنوبی هامون پوزک
 -۵بندرکیاشهر و دهان ه سفیدرود
 -۶دهانه رودهای گز و حرا
 -۷دهان ه رود های شور ،شیرین ومیناب
 -۸آب بندان های فریدونکنار ،ازباران و سرخ رود
 -۹تاالب گاو خونی
 -۱۰تاالب گمیشان
 -۱۱تاالب های خلیج گواتر و حور باهو
 -۱۲هامون صابری و هامون هیرمند
 -۱۳خورخوران
 -۱۴دریاچه قوپی
 -۱۵تاالب قوریگل
 -۱۶دریاچه ارومیه
 -۱۷دریاچه پریشان و دشت ارژن
 -۱۸شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان
 -۱۹تاالب های نیریز و کمجان
 -۲۰تاالب شادگان ،خور االمیه و خور موسی
 -۲۱جزیره شیدور
 -۲۲تاالب های شورگل ،یادگارلو و دورگه سنگی
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حقوق شهروندی و مسوولیت زیست محیطی

گزارشی از چهل و ششمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
چهــل و ششــمین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر بــا موضــوع
خوانــش و تحلیــل متــن منشــور حقــوق شــهروندی در ایــن اداره کل در روز دوشــنبه
 21اســفند  96برگــزار شــد.
حســین دلشــب؛ مدیــرکل در ایــن بــاره گفــت :از ســال  92کــه پیــش نویــس ایــن
منشــور از طــرف دفتــر ریاســت جمهــوری دکتــر روحانــی ارائــه شــد ،چندیــن نشســت
بــرای تحلیــل و تفســیر آن در اداره کل برگــزار نمــوده ایــم و ایــن نشســت نیــز در
راســتای فراگیــر کــردن ایــن منشــور و گســترده نمــودن مســوولیت هــای زیســت
محیطــی بــوده اســت ســیروس کرمــی؛ رییــس اداره حقوقــی اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر در تویــح مفــاد ایــن منشــور تویحــات زیــر را ارائــه داد:
نخســتین منشــور شــهروندی  ،منشــور کــوروش بــوده و در جهــان مــدرن نخســتین
منشــور حقــوق شــهروندی در بریتانیــا بــا عنــوان ماگناکارتــا در قــرن هفدهــم میــادی
تدویــن شــد
در ایــران نیــز در نخســین روزهــای اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد ،نســخه اولیــه ایــن
ســند در  ۵آذر  ۱۳۹۲تدویــن و ارائــه شــده بــود .در  ۲۹آذر  ۱۳۹۵منشــور حقــوق
شــهروندی ایــران بــه امضــای رئیــس جمهــور وقــت ،حســن روحانــی رســید .ایــن
منشــور در  22ســرفصل و  120مــاده قانونــی تدویــن شــده اســت .
ســرفصلهایی ماننــد :حــق حیــات ،ســامت و کیفیــت زندگــی ،حــق کرامــت و برابــری
انســانی ،حــق آزادی و امنیــت شــهروندی ،حــق مشــارکت در تعیین سرنوشــت ،حــق اداره
شایســته و حســن تدبیــر ،حــق آزادی اندیشــه و بیــان ،حــق دسترســی بــه اطالعــات،
حــق دسترســی بــه فضــای مجــازی ،حــق حریــم خصوصــی ،حــق تشــکل ،تجمــع و
راهپیمایــی ،حــق تابعیــت ،اقامــت و آزادی رفــت وآمــد ،حــق تشــکیل و برخــورداری از
خانــواده ،حــق برخــورداری از دادخواهــی عادالنــه ،حــق اقتصــاد شــفاف و رقابتــی ،حــق
مســکن ،حــق مالکیــت ،حــق اشــتغال و کار شایســته ،حــق رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،حق
ط زیســت ســالم
دسترســی و مشــارکت فرهنگــی ،حــق آمــوزش و پژوهــش ،حــق محیـ 
و توســعه پایــدار ،حــق صلــح ،امنیــت و اقتــدار ملــی.
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رونمایی از دو کتاب دراج و غاز پیشانی سفید کوچک برای کودکان

گزارشی از چهل و هفتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
روز ســه شــنبه  22اســفند  96جلســه رونمایــی از دو کتــاب محیــط زیســتی بــرای
کــودکان در قالــب چهــل و هفتمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان
بوشــهر در ایــن اداره کل برگــزار شــد .
حســین دلشــب در ایــن بــاره گفــت :از ســال  95طرحــی بــرای حمایــت و شناســایی گونــه
هــای حیوانــی گیاهــی اســتان بوشــهر بــا مشــارکت ســمن هــای محیــط زیســتی اســتان
شــروع نمــوده ایــم کــه تــا بــه حــال  2کتــاب بــا موضوعیــت گونــه هــای پرنــده تــاالب
حلــه بــا مشــارکت دو انجمــن منتشــر شــده اســت .ایــن رونــد درحــال تــداوم اســت و
چندیــن کتــاب دیگــر از ایــن مجموعــه در حــال طراحــی و تدویــن مــی باشــد.
غالمرضــا فقیــه؛ معــاون نظــارت و پایــش محیــط طبیعــی اداره کل نیــز در این جلســه گفت:
اهمیــت توجــه بــه تنــوع زیســتی و حیــات وحــش بایــد در اذهان کــودکان مــا نهادینه شــود و
چــاپ ایــن مجموعــه از کتابهــا مــی توانــد ایــن اتفــاق را رقم زنــد .از همیــن رو خواســتیم که
بــا مشــارکت ســمن هــای زیســت محیطی اســتان بوشــهر ایــن اتفــاق ارزشــمند رخ بدهد.
خســرو درویشــی؛ رییــس اداره نظــارت وپایــش حیــات وحــش اداره کل نیــز در ایــن زمینه
افــزود :طــی تعاملــی کــه بــا دفتــر مشــارکتهای مردمــی اداره کل بــه عمــل آوردیــم،
طــرح شــاخص ســازی گونــه هــای حیوانی-گیاهــی اســتان بوشــهر را بــه تفکیــک هــر
شهرســتان انجــام دادیــم و در نهایــت ایــن پــروژه بــا ایــن دو کتــاب بــه نتیجــه رســیده
اســت .دو گونــه دراج و غــاز پیشــانی ســفید کوچــک کــه زیستگاهشــان بــه طــور خــاص
در تــاالب حلــه مــی باشــد ،را دو انجمــن حیــات ســبز لیــان و انجمــن سبزاندیشــان زن
نواندیــش اســتان بوشــهر طراحــی نمــوده انــد و توســط انتشــارات هامــون نــو منتشــر
شــده اســت.
زهــرا مویــدی؛ نویســنده هــر دو کتــاب نیــز در تحلیــل ایــن دو کتــاب گفــت :اهمیــت توجه
بــه خالقیــت کــودکان مــی توانــد امیدهــای مــان را بــرای آینــده محیــط زیســت زنــده
نگــه دارد و ازهمیــن رو بایــد خالقیــت و نــوآوری را در درون کودکانمــان حفــظ کنیــم و بــا
تالشــهایی از ایــن دســت آن را بــارور ســازیم امیــدوارم کــه ایــن مجموعــه بــه بهترین نحو
اجــرا شــود .در پایــان جلســه از دو کتــاب رونمایــی شــد و کتــاب بــه حضــار شــرکت
کننــده تقدیــم شــد.
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تبیین سیاستهای استانی مسجد سازگار با محیط زیست

گزارشی از چهل و هشتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
نشســت تبییــن سیاســتهای اســتانی مســجد ســازگار بــا محیــط زیســت (مســجد
ســبز) درقالــب چهــل و هشــتمین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان
بوشــهر در تاریــخ  23اســفند  96در دبیرخانــه تاالبهــای ایــن اداره کل برگــزار شــد.
حســین دلشــب؛ مدیــرکل در ایــن نشســت از اهمیــت گســترش و ترویــج مفاهیــم
محیــط زیســتی از فضــای مســاجد گفــت وضــرورت توجــه نمازگــزاران بــه مفاهیــم
زیســت محیطــی جهــت انتقــال آن بــه خانــواده هــا را خواســتار شــد .همچنیــن
افــزود کــه :بایــد توجــه گســترده ای بــه مفاهیــم حفــظ محیــط زیســت در مدیریــت
مراکــز مذهبــی و مســاجد بــه عمــل آیــد .دکتــر دلشــب همچنــان خاطرنشــان شــد
کــه در ســال  95اســتان بوشــهر بــه عنــوان یکــی از نخســتین اســتانها در کشــور
بــود کــه بــه تدویــن مولفــه هــای مدیریــت ســبز در مســاجد پرداخــت و آن را بــه
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ارائــه داد.
حســین دلشــب در ایــن بــاره افــزود :ایــن شــاخص هــا حاصــل مطالعــات پیوســته
و متعــددی هســت کــه در یــک ســال اخیــر در ایــن حــوزه صــورت پذیرفتــه کــه
ســتاد اقامــه نمــاز اداره کل ،اداره آمــوزش و پژوهــش و دفتــر مشــارکتهای مردمــی
ایــن اداره کل در نــگارش و تدویــن ایــن شــاخص هــا نقــش اساســی را داشــته انــد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در ادامــه افــزود :ایــن شــاخص
هــای تدویــن شــده بــه ســازمان مرکــزی حفاظــت محیــط زیســت ارائــه شــده تــا
در شــورای عالــی محیــط زیســت بــه بحــث و نظــر گذاشــته شــود و در نهایــت بــه
عنــوان یــک ســند راهبــردی در حــوزه راه انــدازی مســاجد ســبز یــا ســازگار بــا
محیــط زیســت در کل کشــور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
قابــل ذکــر هســت کــه در مقدمــه ایــن شــاخص هــا ایــن گونــه آمــده اســت :طــی
دو قــرن اخیــر و بــا اوج گیــری دانــش ،پیشــرفت فنــاوری و توســعه صنعتــی تعــادل
محیــط زیســت بــه زیــان طبیعــت بــر هــم خــورده و لطمــات وارده بــر آن در ایــن
دوران اســف بــار ،جبــران ناپذیــر و در مــواردی از مــرز فاجعــه نیــز گذشــته اســت.
بطــوری کــه امــروزه کــم و بیــش تمامــی مــا بــرای ســامتی خودمــان و محیــط
زیســت نگــران هســتیم .بــرای مســایلی چــون آلودگــی هــوا ،آب و خــاک ،گــرم
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شــدن دمــای زمیــن و تغییــرات آب و هوایــی ،پدیــده گــرد و غبــار ،بحــران کــم
آبــی ،افزایــش ابتــا بــه ســرطان هــای مختلــف و ده هــا چالــش محیــط زیســتی
دیگــر کــه امــروزه بــا آن دســت بــه گریبــان هســتیم و مــردم مــی پرســند چــه
کســی مســوول اســت؟!

مــردم در بســیاری از جوامــع بایــد طــرز نگــرش خویــش نســبت بــه محیــط زیســت را
دگرگــون نماینــد زیــرا کــه طبیعــت دیگــر بیــش از ایــن نمــی توانــد نیازهــای انســان
را تأمیــن و اثــرات آن را تــاب آورد .بحــران محیــط زیســت کــه در حــال حاضــر
گریبانگیــر اکثرکشــورها مــی باشــد از بحــران روحــی و اخالقــی سرچشــمه گرفتــه
اســت .راه حــل بحــران محیــط زیســت در رویکــرد دینــی اســت ،بــه بیــان دیگــر
دعــوت مــردم بــه حفــظ محیــط زیســت بــدون اســتمداد از یــک پشــتوانه دینــی ،بــی
اثــر و یــا کــم اثــر خواهــد بــود و توصیــه هــای حفاظــت محیــط زیســت و پایــداری
توســعه اگــر مبتنــی بــر اصــول دینــی باشــند ،از ضمانــت اجرایــی مســتحکم تــری
برخــوردار خواهنــد بــود .در ادیــان آســمانی بــه ویــژه اســام بــه مقولــه محیــط
زیســت بــه گونــه ای عمیــق و برجســته توجــه شــده اســت.
دقــت و تأمــل در مبانــی ارزشــی و اعتقــادی دیــن اســام بیانگــر ایــن مســاله
اســت کــه پیــروان ایــن مکتــب الهــی در برابــر حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت و
تــاش بــه منظــور پــاک ســازی و بهبــود آن ،مســوول و مکلــف مــی باشــند و انجــام
ایــن مهــم نــه تنهــا یــک مســوولیت و وظیفــه انســانی بــه حســاب مــی آیــد بلکــه
یــک تکلیــف شــرعی و دینــی اســت کــه تخطــی از آن نافرمانــی آشــکار در برابــر
دســتورات خالــق هســتی بــوده و گنــاه محســوب مــی شــود.
شــاخصهای مورد نظر در حوزه مســاجد سبز به موارد زیر خالصه شده است:
الــف :شــاخص اجتماعــی ( ســازوکارهای اجتماعــی کــه بایــد در فضــای مســجد ســبز
شــکل بگیــرد)
ب :شــاخص هــای مذهبــی (اندیشــه هــای زیســت محیطــی کــه بایــد در مســجد
ســبز مطــرح شــود)
ج :شــاخصه ای محیــط زیســتی (برنامــه هــای زیســت محیطــی کــه در کالبــد
مســجد ســبز انجــام گیــرد)
در اهداف شــکلگیری این شاخصها این چنین آمده است:
یــک .تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بــر
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همگانــی بــودن حفاظــت از محیــط زیســت
دو .دســتیابی بــه بهــره منــدی از محیــط زیســت مطلــوب بــر اســاس ســند چشــم
انــداز 20ســاله کشــور تــا افــق 1404
ســه .اجــرای سیاســتهای کلــی محیــط زیســت؛ ابالغــی از ســوی مقــام معظــم
رهبــری در آبــان مــاه 1394
چهار .ارتقای دانش و فرهنگ محیط زیســتی درون مســاجد و ابنیه مذهبی.

فریبــا دهقــان؛ معــاون فنــی اداره کل نیــز در بیاناتــی از اهمیــت جایــگاه مســاجد و
هیئتهــای مذهبــی در ترویــج مفاهیــم زیســت محیطــی در جامعــه گفــت و اشــاره
نمــود :اعتمــادی کــه نســبت بــه مســاجد در میــان مــردم وجــود دارد باعــث شــده کــه
ایــن نهــاد بتوانــد در ترویــج مفاهیــم زیســت محیطــی در میــان مــردم و شــهروندان
نقشــی اساســی را ایفــا نمایــد و ازهمیــن رو بایــد مســاجدمان ،خودشــان منــادی و
پیشــقراول در گســترش ایــن مفاهیــم باشــند .بــرای همیــن هــم هســت کــه اصــول
مدیریتــی مســاجد ســازگار بــا محیــط زیســت را در کشــور تدویــن نمــوده ایــم.
عبدالرحمــان مــرادزاده؛ مســوول ســتاد اقامــه نمــاز اداره کل نیــز در توضیــح اهمیــت
حفــظ محیــط زیســت در اســام نکاتــی را اشــاره نمــود و بــه گســترده بــودن اســم
هــا و مفاهیــم محیــط زیســتی در قــرآن کریــم متذکــر شــد و اهمیــت آب را در دیــن
مبیــن اســام گوشــزد نمــود .همچنیــن وی بــا اشــاره بــه برخــی از اصــول مدیریــت
ســبز در مســاجد کــه درنهایــت منجــر بــه ایجــاد یــک مســجد ســبز مــی شــود
گفــت :در ســه حــوزه بــا برنامــه هــای مشــخصی کــه از طــرف ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت بــه اســتانها ابــاغ گردیــده ،مــی تــوان بــه ســمت شــکل دادن بــه
مســاجد ســبز حرکــت نمــود:
-1بهینه سازی مصرف آب
 -2بهینه ســازی مصرف انرژی و برق
 -3مدیریت پسماند

مردم شناسی محیط بانی؛ تیمارداران در عصر مدرن
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گزارشی از چهل و نهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
در روز جهانــی محیــط بــان (ســه شــنبه نهــم مردادمــاه  ،)97چهــل و نهمین نشســت هفتگی
حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر اجــرا شــد .حســین دلشــب بــا بیــان اینکــه
توجــه بــه مباحــث بینارشــته ای مرتبــط با محیط زیســت بســیار اهمیــت دارد ،ابراز امیــدواری
کــرد کــه ایــن سلســله نشســت هــا در هفتــه هــای بعــد نیــز تــداوم یابــد .مدیــرکل حفاظت
محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا تبریــک روز جهانــی محیطبــان بــه همــه محیــط بانــان و
همــه کســانی کــه در ایــن عرصــه ســخت و دشــوار حضــور دارنــد ،ارزش عمــل محیطبانــی
را بســیار بــاال ارزیابــی کــرد.
مجیــد نصــوری در ابتــدا از مســیر پژوهشــی خــود گفــت کــه چگونه بــه مفهــوم تیمارگری و
محیــط بانــی رســیده اســت .وی اشــاره نمــود کــه :از دو ســال قبــل طرحــی پژوهشــی درباب
انســان شناســی رنــج در حــوزه شــکار و محیــط زیســت در دســت داشــته اســت و بــرای
کســب اطــاع بــه حــور در جوامــع محلــی اســتان بوشــهر اقــدام ورزیــده و ازهمیــن رو بــا
مفاهیمــی در گفتگوهــا دســت یافتــه کــه در نهایت توانســته مفهوم محیــط بانــان؛ تیمارگران
عــر جدیــد را برســاخته نمایــد و در ایــن نشســت بــه تحلیــل و تفســیر آن بپــردازد .نصــوری
در ادامــه نشســت بــه تفــاوت هــا و تمایزهــا بیــن دو مفهــوم صیــادی و شــکارگری پرداخــت
و ذات عمــل صیــادی را مبتنــی بــر مامایــی طبیعــت دانســت امــا شــکارگری را مبتنــی بــر
بهــره بــرداری تــام و تمــام از طبیعــت دانســت و بــا ارائــه مثــال هــا و مصداقهایــی از ادبیــات
و حکمــت ،بــه روشــن شــدن مباحــث یــاری رســاند .این پژوهشــگر علــوم انســانی همچنین
بــه تمایــز بیــن ضرورتهــای زیســتی اجتماعات مبتنــی بــر کشــاورزی و اجتماعــات مبتنی بر
شــکارگری پرداخــت و نــوع زیســتن در هرکــدام را تشــریح نمــود .در ادامــه بــه تحلیــل آنچــه
کــه فرانســیس بیکــن دربــاب شــکنجه طبیعــت می گفــت تــا آن را بــه چنــگ آورده شــود و
در مقابــل بــه آنچــه کــه زکریــا رازی دربــاب مامایــی طبیعــت بــرای بهــره بــردن از آن مــی
گفــت و ایــن نگــره هــا را بــه تحلیــل گذاشــت .مجیــد نصــوری در ادامــه بــه تحلیــل مفهوم
تیمارگــری طبیعــت پرداخــت کــه ایــن واژه حامــل دو معنــای متضــاد در درون خــود هســت؛
هــم معنــای درد و رنــج را دارد و هــم معنــای مــداوا و درمــان .از ایــن تحلیــل معنــای محیــط
بانــی بــه مثابــه تیمارگــران عصــر جدیــد را اســتنتاج نمــود .ازهمیــن رو بــا توجه بــه این نکته
بایــد زحماتــی کــه محیطبانــان در ســالهای اخیــر کشــیده اند باعث شــده کــه خیلــی از مردم
جوامــع محلــی و حتــی شــکارگران قدیــم بــه ف تیمارگــران طبیعــت بپیوندنــد و ایــن اتفــاق
فرخنــده و میمونــی هســت کــه امیــدوارم روز بــه روز بیشــتر و عمیقتــر شــود.
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گزارشی از طرح سیستم معیشتی پایدار و سازگار با تاالب حله

گزارشی از پنجاهمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
پنجاهمیــن نشســت حلقــه خوانش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در دبیرخانــه تاالبهای
اداره کل برگــزار شــد .در ایــن نشســت کــه روز ســه شــنبه شــانزدهم مردادمــاه  97برگــزار
شــد ،دربــاب طــرح سیســتم معیشــتی ســازگار و پایــدار بــا محیــط زیســت تــاالب حلــه
بــرای جوامــع محلــی کــه توســط انجمــن حیــات ســبز لیــان اجــرا مــی شــود ،مباحثــی بــه
میــان آمــد و تحلیلهایــی بــه دســت داده شــد .درهمیــن زمینــه حســین دلشــب؛ مدیــرکل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت :در طــرح مدیریــت زیســتبومی تــاالب حله
کــه در حــدود  4ســال پیــش مطالعــه و تدویــن گردیــد ،نقــش مدیریت مشــارکتی تــاالب با
حضــور جوامــع محلــی و ســازمانهای مــردم نهــاد مــورد توجــه دقیق قــرار گرفــت و ازهمین
رو چندیــن پــروژه طراحــی شــد کــه در آن توجــه جوامــع محلــی را بــه اهمیــت تــاالب در
زندگــی روزمــره آنــان بیشــتر جلــب نمایــد و تــاش شــود سیســتمی معیشــتی طراحــی
گــردد کــه از مهاجــرت مــردم حاشــیه ایــن تــاالب جلوگیــری نمایــد ،لــذا ایــن طرح نیــز در
همیــن راســتا قابــل تحلیــل و بررســی مــی باشــد.
در ادامــه نشســت اســماعیل حســام مقــدم؛ مســوول بخــش مشــارکتهای مردمــی اداره کل
بــه اهمیــت اســتفاده از توانایــی و ظرفیتهــای ســازمانهای مردم نهــاد در مدیریت مشــارکتی
در حــوزه محیــط زیســت اشــاره نمــود و بــه ارائــه شــواهدی از موفقیتهــای این ســازمانهای
مــردم نهــاد اهتمــام ورزیــد کــه بــه طــور خــاص از موفقیــت انجمــن حیــات ســبز لیــان
در افتتــاح و تــداوم دو صنــدوق اعتبــاری خــرد روســتایی در حاشــیه تــاالب حلــه خبــر
داد .بــا همیــن مقدمــه از مجــری طــرح سیســتم معیشــتی ســازگار و پایــدار بــا محیــط
زیســت تــاالب حلــه بــرای جوامــع محلــی خواســت کــه بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره ایــن
عملکردهــا بپــردازد .در ایــن نشســت کــه بــا حضــور کارشناســان فنــی و حرفــه ای اســتان
 ،کارشناســان اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان و اعضــای شــورای اســامی و
دهیــاران روســتاهای محــرزی و کــره بنــد و مدیــران ســازمان هــای مــردم نهاد شهرســتان
بوشــهر تشــکیل شــد ،رضــا پرتــوی ســنگی؛ مدیــر انجمــن حیــات ســبز لیــان و همچنیــن
مجــری طــرح سیســتم معیشــتی ســازگار و پایــدار بــا محیــط زیســت تــاالب حلــه بــرای
جوامــع محلــی بــه ارائــه گــزارش طــرح مشــاغل ســازگار بــا محیــط زیســت در پیرامــون
تــاالب حلــه پرداخــت .کــه در ادامــه بــه تفضیــل ارایــه خواهــد شــد.
گزارشی درباب تاالب حله:
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بــا توجــه بــه ایــن کــه بســیاری از تمــدن هــای اولیــه در اطــراف تــاالب هــا شــکل گرفتــه
انــد ،امــا بشــر در طــول تمــدن خــود بــه نحــوی از تــاالب هــا اســتفاده کــرده اســت کــه
برخــی از ایــن روش هــا باعــث اختــال در عملکــرد تــاالب و از میــان رفتــن تنوع زیســتی
آن هــا شــده اســت.
تاالبﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﻻبﻫﺎ ،در ﺳﺎل  1349در راﻣﺴﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ
زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻬﻢ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ،از 42
ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﺑﻘﯿﻪ
در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﺎﻻبﻫﺎي اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﻞ 24
ﺗﺎﻻب از اﯾﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
تــاالب از نظــر لغــوی معــادل واژه ( WETLANDزمیــن هــای خیــس )بــکار مــی رود.
از نظــر شــکلی ،تــاالب را شــاید بتــوان تلــی از آب یــا انباشــتگاه آب در داخــل خشــکی و یا
تــاالر آب یــا جلــوه گاه آب تشــبیه کــرد.
تــاالب هــا دارای ویژگــی هــای مشــترکی هســتند بــه همچــون تمامــی آن هــا دارای آب
کــم عمــق بــوده و یــا خــاک اشــباع از آب هســتند.در تمــام آن هــا مــواد آلــی گیاهــی
تجمــع یافتــه و بــه آهســتگی تجزیــه مــی شــوند و همگــی دارای گونــه هــای مختلــف
گیاهــی و جانــوری بــوده کــه بــا شــرایط غرقابــی تطابــق دارنــد.
در واقــع آب عامــل اصلــی تشــکیل دهنــده این اکوسیســتم مــی باشــد آب در پهنــه ای کم
عمــق زمیــن را مــی پوشــاند.در ایــن تعریــف مناطــق پوشــیده از مــرداب باتــاق ،لجــن زار
یــا آبگیرهــای طبیعــی و مصنوعــی اعــم از دائمــی و موقــت کــه در آن هــا آب هــای شــور
یــا شــیرین بــه صــورت راکــد یــا جــاری یافــت مــی شــود شــامل نــام تــاالب مــی باشــد.
کشــور مــا بــا توجــه بــه ایــن کــه در موقعیــت جغرافیایــی خشــک و نیمه خشــک قــرار دارد
بــه تجمــع کانــون هــای آب در آن اهمیــت ویــژه ای دارد .در ایــن خصــوص تــاالب هــا بــا
ذخیــره آب مــی تواننــد تولیــد حیــات کــرده و منبــع تامیــن آب و غــذا بــرای مردم و حاشــیه
نشــین هــای تاالبــی باشــند .ایــن در حالی اســت کــه زندگــی اجتماعــی و فرهنگی ایشــان
نیــز تحــت تاثیــر ایــن همزیســتی خصوصیــات منحصر بــه فــردی خواهــد یافت.
لیســت مونتــرو :تاالبهایــی هســتند کــه در ســایت رامســر قبــا به ثبت رســیده بودنــد ولی
بــه دلیــل بــروز یــک ســری تغییــرات در خصوصیــات اکولوژیکــی آنهــا کــه در گذشــته و
زمــان حــال بوجــود آمــده و از اهمیــت تاالبــی آنهــا کاســته شــده و یــا کامال خشــک شــده
انــد از ایــن لیســت خــارج شــده و در لیســت مونتــرو قــرار گرفتــه انــد.
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فهرست تاالبهای استان بوشهر:
تاالب حله
تاالب نایبند
تاالب خارگ و خارگو
تاالب دیر نخیلو
منطقــه حفاظــت شــده حلــه بــا وســعت معــادل  44783هکتــار ومركــب از دو بخــش
آبــي و خشــكي اســت  .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل  1355ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  74ﻣﻮرخ 6/5/1355
ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .زيســتگاه هــاي تاالبــي در محــدوده منطقــه حفاظــت شــده
حلــه در زميــن هــاي پســت ســاحلي پــس از ناحيــه جــزر و مــدي و نــوار ســاحلي قــرار
گرفتــه اســت  .ســطح ايــن زيســتگاه هــا نســبت بــه ميــزان آب ورودي در ســاليان مختلف
متفــاوت بــوده و در ســال هــاي پــر بــاران تــا حــدود  20000هكتــار را پوشــش مــي دهــد .
تاریخچه تاالب حله
بنــا بــر اظهــارات اهالــی ســاکن در روســتاهای مجاور منطقــه،از ســال  1342بعلــت انحراف
رودخانــه حلــه و دو شــاخه شــدن آن در شــرق روســتاي کــره بند،شــاخه جنوبــی تشــکیل
گردیــده و ایــن شــاخه قبــل از رســیدن بــه دریــا در زمینهــای زراعــی و شــوره زارهــای
مجــاور پخــش شــده و موجــب تشــكيل تــاالب و رویــش گیاهــان تاالبــی شــده اســت.
ایــن تــاالب دارای ویژگــی هایــی اســت منطبــق بــا معیارهــای کنواســیون رامســر؛ و ایــن
ظرفیــت وجــود دارد کــه ایــن تــاالب نیــز بتوانــد بــه عنــوان تــاالب ثبــت شــده در ایــن
کنواســیون قــرار گیرد،امــا ایــن ظرفیــت هــا نیازمنــد پیگیــری و حفاظــت و احیــا دارنــد کــه
بــه تنهایــی از جانــب یــک ســازمان دولتــی و بــدون همــکاری ســازمان غیــر دولتــی و
مشــارکت جوامــع محلــی اتفــاق نخواهــد افتــاد.
منطقــه حفاظــت شــده حلــه جزیــی از بخش کــم ارتفــاع اســتان بوشهراســت کــه در طبقه
ارتفاعــي  2-8متــر قــرار دارد و در حقیقــت جلگــه آبرفتــی رودخانــه بــوده کــه از ارتفاعــات
زاگــرس سرچشــمه مــی گیرد.
آب و هــوای ایــن منطقــه بواســطه کمــی ارتفــاع و نزدیکــی بــه خــط اســتوا گــرم و
صحرایــی بــا ریــزش بــاران کــم و رطوبــت هــواي بســیار زیــاد مــی باشــد 7 .مــاه از ســال
خشــک بــوده ،بطوریکــه خشــکی هــوا از مــاه فروردیــن شــروع و تــا آبــان مــاه ادامــه مــی
یابــد و شــدت آن در ماههــای تیــر و مــرداد اســت.
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طبــق آمــار موجــود دمــای تــاالب حلــه بطــور میانگیــن  25درجــه ســانتی گــراد و ماههای
تیــر و مــرداد گرمتریــن ماههــای ســال و دی مــاه ســردترین مــاه ســال در منطقــه ثبــت
شــده اســت
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی تــاالب حلــه کــه در کنــار ســواحل خلیــج فــارس واقــع
شــده اســت  ،در تمــام ماههــای ســال دارای میــزان رطوبــت نســبی باالیــی بــوده و بــر
حســب فصــول و نیــز حتــی در ســاعات مختلــف روز متغیــر اســت
تــاالب ﺣﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎز ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎي اﯾﺮان ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )دﻓﺘﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي اﯾﺮان(
اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وضعيت كنوني منطقه :
بدليــل خشكســاليهاي متوالــي درســالهاي گذشــته آب ورودي بــه تــاالب خيلــي كمتــر از
حــد مــورد نيــاز شــده اســت كــه آثــار جبــران ناپذيــري بــر تــاالب وارد شــده اســت .فشــار
بيــش از حــد حاشــيه نشــينان بــرا ي تاميــن علوفــه مــورد نيــازدام خــود ازمنطقــه باعــث
شــده اســت كــه تخريــب ناشــي از چــراي غيــر قانونــي وضعيــت بكــر وطبيعــي تــاالب بــه
هــم بخــورد واز طرفــي بــا خشــك شــدن آب تــاالب بعضــي از ســود جويــان اقــدام بــه
آتــش زدن و يــا شــخم زدن غيــر قانونــي جهــت تصــرف اراضــي ملــي منطقــه نمــوده انــد
 .باتوجــه بــه اينكــه آب مــورد نيــاز تــاالب ازرود خانــه هايــي تاميــن مــي گــردد كــه حــوزه
آبريــز آنهــا اســتان فــارس بــوده بدليــل عــدم مديريــت پايــدار منابع طبيعــي در حــوزه هاي
آبريــز رود خانــه هــاي تاميــن كننــده آب تــاالب باعــث شــده اســت كــه بارندگــي هايــي
كــه در آن حــوزه صــورت مــي گيــرد رســوبات زيــادي را بــه تــاالب وارد كندكــه هميــن
موضــوع باعــث تجمــع رســوبا ت دربســتر تــاالب شــده اســت و هرســاله شــاهد انشــعاب
آب درحواشــي تــاالب وتغييــر در ســيماي طبيعــي تــاالب هســتيم.دركنار تاثيــرات ناشــي از
عوامــل طبيعــي شــاهد اثــرات تصميمــات غيــر مســئوالنه نيــز هســتيم كــه ازجملــه عبــور
قســمتي از جــاده شــيف -گنــاوه از داخــل منطقــه كــه آثــار مخــرب آن كامــا مشــخص
اســت .
مهمترين معضالت تاالب حله :
-1آتش سوزي
 -2تعــرض بــه اراضــي منطقــه بــا ســوزاندن جنــگل هــا و نــي زارهــا توســط اهالــي
روســتاهاي اطــراف منطقــه و تبديــل آن بــه زمينهــاي كشــاورزي
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 -3گســترش زميــن هــاي كشــاورزي در حاشــيه غربــي تــاالب و ورود پســاب آنهــا بــه
تــاالب كــه ســبب آلودگــي تــاالب مــي گــردد.
 -4احــداث ســد ريســعلي دلــواري بــر روي رودخانــه شــاپور و عــدم تخصيــص كامــل حــق
آبــه تــاالب بدليــل خشكســالي هــاي متوالي.
 -5احــداث كانــال انحرافــي از رودخانــه حلــه از محــل روســتاي اشــكن كــره بنــد توســط
وزارت نيــرو بــراي مصــارف كشــاورزي.
 -6عبورقسمتي از جاده مرزي از داخل منطقه
 -7شــكار و صيــد غيــر مجــاز پرنــدگان آبــزي و پرنــدگان شــكاري كــه ارزش بســياري در
زنجيــره غذايــي دارند
 -8فعاليت هاي صيد و صيادي
 -9پمپاژ آب از رودخانه حله جهت تامين آب استخرهاي پرورش ميگو
 -10تردد قايق هاي صيادي
 -11ورود دام به داخل نيزارها و بوته زارهاي انبوه حاشيه تاالب
 -12تغيير كاربري و تبديل عرصه هاي طبيعي به اراضي زراعي
 -13اســتفاده بــي رويــه از كــود و ســم در اطــراف منطقــه و حمــل آنهــا بــه داخــل تــاالب
توســط جريانهــاي آبي
برنامه ی اجرایی و مدیریت طرح
ایــن انجمــن بــا توجــه بــه ســوابق اجرایــی خــود در زمینــه هــای مختلــف محیــط زیســت
 ،توانایــی ارایــه راهــکار بــرای رفــع مشــکالت موجــود را خواهــد داشــت .برخــی از ســوابق
گــروه پژوهشــی انجمــن زیســت محیطــی حیــات ســبز لیــان بــه شــرح زیــر اســت:
 برگــزاری آمــوزش هــای همگانــی در زمینــه ارتقــاء فرهنــگ زیســت محیطــی در ســطحاســتان بوشهر
تالیف کتاب آب در طبیعت و توزیع آن بین مدارس ابتداییهمکاری با جمعیت هالل احمر شاخه جوانان در زمینه زیست محیطیچاپ عکس پرندگان بومی استان بوشهر جهت استفاده در امر آموزش مدارسشــرکت ســاالنه در مراســم روز زمیــن پــاک و هــوای پــاک بــا مشــارکت محیــط زیســتبو شهر
 برگزاری مسابقه تحقیق با موضوع محیط زیست در روز بوشهر (  18اسفند) شرکت در کمیته بحران آب در سازمان آب منطقه ای استان بوشهر شرکت در مانور نجات دریایی -ایجاد نمایشگاه محیط زیست در دیلم توسط نمایندگی شهرستان دیلم
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 انجام پژوهش منطقه نای بند برای ایجاد اکوتوریسم برگــزاری مســابقه نقاشــی بــا موضــوع آب بیــن مــدارس بــا هــدف آشــنایی دانــشآمــوزان در رابطــه بــا جلوگیــری از هــدر رفتــن آب آشــامیدنی
 -پاکسازی سواحل استان بوشهر توسط اعضاء دفتر مرکزی و نمانیدگی دیلم

بــا توجــه بــه ســوابق ذکــر شــده  ،ایــن انجمــن بــا گــروه پژوهشــگر خــود توانایــی بررســی
راهکارهــای رفــع مشــکل را بــا انجــام پژوهــش میدانــی جهــت شناســایی مشــکالت و
موانــع رفــع آن هــا دارد.
اهداف:
همانگونــه کــه حــل مشــکالت تــاالب حلــه به کمــک فعــاالن زیســت محیطــی و انجمن
هــای غیــر دولتــی ،زیســت محیطــی (  )NGOو جوامــع محلــی تســریع می یابــد .اهداف
ایــن انجمــن جهــت بهبــود وضعیــت فعلــی به شــکل زیــر می باشــد :
پیگیری حقابه تاالب از مراجع مربوطهتالش جهت احیای تاالب حلهآموزش اهالی جهت بهبود وضعیت تاالب از نظر رفتارهای زیست محیطیآمــوزش اهالــی جهــت آگاهــی از شــرایط فعلــی و تهدیدهــای احتمالی در صورت خشــکشــدن تاالب
ارائه الگوهای مناسب گردشگری در تاالببهبــود روشــهای معیشــت پایــدار اهالــی ســاکن در حاشــیه تــاالب بــا بهــره گیــری ازگردشــگری پایــدار و فعالیتهــای وابســته بــه آن
راه انــدازی ســمن هــای زیســت محیطــی و ســازمان هــای اجتمــاع محــور محلــی ( ( )BO) NGOجهــت گردشــگری پایــدار و ســازگار بــا طبیعــت
اجــرای آمــوزش هــای زیســت محیطــی و آشــنایی بــا حفاظــت از تــاالب در مــدارسروســتاهای همجــوار تــاالب
 تــاش بــرای ایجــاد اشــتغال بــرای اهالــی منطقــه بــا تاکیــد بــر فعالیــت هــا واشــتغالکــم آب بــر
بررسی مسیرهای جایگزین و کمکی جهت تامین آب تاالب حله-تشکیل لویی جرگه ( ریش سفیدان محلی ) برای استفاده از تجربیات ایشان
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منطقه حفاظت شده حله و برنامه های احیا تاالب

گزارشی از پنجاه و یکمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر

پنجــاه و یکمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر در
دبیرخانــه تاالبهــا بــه تاریــخ 23مــرداد  97بــا حضــور مســوولین و فعــاالن محیــط
زیســت بــا موضــوع منطقــه حفاظــت شــده حلــه و برنامــه هــای احیــا تــاالب
برگــزار شــد .حســین دلشــب در اهمیــت توجــه بــه تــاالب حلــه گفــت :ایــن
تــاالب یکــی از مناطقــی هســت کــه اگــر مــورد توجــه قــرار نگیــرد ،در آینــده
نزدیــک متاســفانه تبدیــل بــه کانــون ریزگــرد در ده کیلومتــری بنــدر بوشــهر
خواهــد شــد و پیامدهــای بهداشــتی ،ســامت ،اجتماعــی ،امنیتــی گســترده ای
را بــه همــراه خواهــد داشــت .لــذا از ســال پیــش طــرح مدیریــت زیســتبومی
تــاالب حلــه توســط محیــط زیســت اســتان تدویــن و بــه تاییــد ارگانهــای
مرتبــط رســیده و بــرای طــرح در جلســه شــورای برنامــه ریــزی اســتان بــه
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان بوشــهر ارســال شــده ،امــا ایــن
جلســه همچنــان برگــزار نشــده اســت.
مهــدی جمــادی؛ رییــس اداره محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
اســتان بوشــهر در توضیــح برنامــه هــای احیــا تــاالب حلــه در ایــن نشســت
گفــت :پیگیــری هــای مســتمری دربــاره حقابــه تــاالب حلــه از آب منطقــه ای
صــورت داده ایــم و تــاش کــرده ایــم آب را بــرای تــاالب در ایــن وضعیــت
خشکســالی فراهــم آوریــم امــا خشکســالی مفــرط ایــن چنــد ســال و بهــره
بــرداری کشــاورزان در مســیر انتقــال آب بــه تــاالب ،باعــث شــده ایــن میــزان
آب کــم و کمتــر شــود .در چنــد ســال متوالــی الیروبــی هایــی نیــز انجــام دادیــم
تــا مســیر حرکــت آب را بــه ســمت تــاالب همــوار تــر کنیــم و ایــن تالشــها در
ابتــدای ســال جــاری توانســت شــرایط بهتــری را بــرای تــاالب مهیــا کنــد .اقــدام
دیگــری کــه انجــام دادیــم در حــوزه بنچمــارک گــذاری منطقــه تــاالب حلــه
بــوده کــه حــدود ایــن منطقــه کامــا مشــخ شــده اســت .در نهایــت در طــول
یــک مــاه گذشــته نیــز بــه کاشــت نهــال درخــت حــرا در تــاالب حلــه اقــدام
نمودیــم کــه شــاید بتــوان زیســتگاه جدیــدی بــرای جنــگل هــای حــرا در اســتان
بوشــهر بیابیــم .از دیگــر برنامــه هــای احیــا تــاالب حلــه مــی تــوان بــه مــوارد

زیــر اشــاره کــرد:

85

 انجــام طــرح مدیریت جامع تاالب حله (توجیهــی و تفصیلی) انجــام مطالعات درخصوص تعییــن حق آبه تاالب حله خرید انواع تجهیزات آتش نشــانی و اســتقرار در منطقهپیگیــری هــای مســتمر و انجــام جلســات مشــترک بــاآب منطقــه ای جهــتتامیــن حــق آبــه تــاالب
برگــزاری 5کارگاه مشــورتی هــم اندیشــی مدیریــت زیســت بومــی تــاالب حلــهبــا مشــارکت ذینفعــان و اهالــی روســتاهای حاشــیه تــاالب
 نهایی شــدن طرح مدیریت زیســت بومی تاالب حله در اســفند 94 پایلوت شــدن تاالب حله در کشــور جهت انجام طرح کســب و کار اســتقرار و تجهیز دبیرخانه تاالبها در اســتان الیروبــی تــاالب به منظور تســهیل در ورود آب به درون تاالبســاخت ایســتگاه هیدرومتــری بــرروی رودخانــه حلــه در محــل ورودی تــاالبکــه بــه وســیله آن مــی تــوان میــزان ورودی آب بــه تــاالب را در فصــول
مختلــف انــدازه گیــری کــرد .
فعالیــت صنــدوق اعتبــارات خــرد و ســبز روســتایی در روســتای محــرزی وروســتای کــره بنــد دهســتان انگالــی
مشــکالت و تهدیدات تاالب حله
 شــکار وصید غیر مجاز تغییــر کاربری اراضی کاهش تنوع زیســتی عــدم هماهنگی بین بخشــی در امور مربــوط به مدیریت تاالب تغییر مســیر رودخانه از شــاخه اصلی آلودگی آب ورودی تاالب افزایش ســطح زیر کشــت ومصرف آب در حوضه آبریز احداث ســد در باال دست آبریز خشکسالی عــدم رهــا ســازی ســهم آب زیســت محیطــی توســط ذیفعــان و ســد هــایباالدســت
 -روش های نا مناســب آبیاری وکشاورزی
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اقداماتــی کــه بصــورت مســتمر در جهــت احیــای تــاالب در منطقــه انجــام مــی
شــود
الیروبــی رودخانه حله در مســیر وردی آب به تاالب
ســاماندهی بند بصــری بمنظور تعادل در توزیع آب
انجام جلســات مستمر با شــورا  ،دهیاران و ذینفعان
پیگیــر هــای مســتمر بــا شــرکت آب منطقــه ای اســتان جهــت تامیــن حــق آبــه
زیســت محیطــی
ســاماندهی میزان برداشــت آب از رودخانه توسط کشاورزان
فعالیت ســازمانهای مــردم نهاد در منطقه
حمایــت از صنــدوق اعتبــارات خــرد و ســبز روســتایی در روســتای محــرزی و
روســتای کــره بنــد دهســتان انگالــی ایجــاد فضــای کســب وکار
اجرای شــدن طرح مدیریــت جامع تاالب حله
تخصیــص اعتبار بودجه مســتمر جهت تاالب حله
خریــد تجهیزات و امکانات
پیگیــری بمنظــور اجــرای طــرح حفاظتــی و احیــاء زیســتگاه گونــه غــاز پیشــانی
ســفید کوچــک
کاشــت نهال حرا در بخش ســاحلی -دریایی تاالب حله

مدیریت سبز در استان بوشهر
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گزارشی از پنجاه و دومین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
پنجــاه و دومیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر بــا
موضــوع مدیریــت ســبز در ادارات و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی اســتان در
تاریــخ  29مــرداد 97در دبیرخانــه تاالبهــا برگــزار شــد .حســین دلشــب در ایــن
نشســت بــه اهمیــت توجــه ادارات و ســازمانهای دولتــی بــه مدیریــت ســبز اشــاره
نمــود و از همــه ســازمانهای دولتــی کــه در اجــرای طــرح مدیریــت ســبز در ســال
 96بــا ایــن اداره کل همــکاری نمــوده انــد ،قدردانــی نمــود.
در ادامــه نشســت حیــدر فقیــه؛ دبیــر کارگــروه تخصصــی مدیریــت ســبز در
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــه ارائــه گزارشــی از وضعیــت
شــاخص هــای مدیریــت ســبز در ســازمانهای دولتــی اســتان بوشــهر پرداخــت.
وی در ادامــه بــه تحلیــل عمومــی از شــاخص هــای مدیریــت ســبز در ســازمانها
پرداخــت و شــاخصهای موردنظــر را مــورد بررســی قــرار داد.
مدیریــت ســبز شــامل مدیریــت مصــرف انــرژی ،آب ،مــواد اولیــه و تجهیــزات،
کاهــش مــواد زائــد جامــد و بازیافــت آنهــا اســت و عملکــرد کلیــه دســتگاه هــا
براســاس ایــن محورهــا مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت ،بــر اســاس آییننامــه اجرایــی مــاده ( )۱۹۰قانــون برنامــه پنجســاله
پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران دســتگاههای اجرایــی و مؤسســات و
نهادهــای عمومــی غیردولتــی موظفنــد اقدامــات زیــر را بــرای تحقــق اهــداف
برنامــه مدیریــت ســبز انجــام دهنــد:
الف ـ اطالعرســانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت ســبز
ب ـ بهینهســازی مصرف انواع حاملهای انرژی
ج ـ بهینهســازی مصرف آب
دـ کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دســتگاهها و مؤسســات
هـــ ـ مصرف بهینه مواد اولیــه ،مواد مصرفی و تجهیزات
و ـ کاهــش تولیــد پســماند از طریــق بهرهگیــری از فناوریهــای مناســب و
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افزایــش بهــرهوری
زـ بهبــود نظــام تعمیر و نگهداری وســایل و تجهیزات به جای تعویض
ح ـ بازیافت ضایعات ،تصفیه و بازچرخانی آب با سیســتمهای مناســب
ط ـ اســتفاده از فناوریهای پاک و ســازگار با محیط زیست
ی ـ کاربرد مواد مصرفی ســازگار با محیط زیســت
ک ـ مدیریت پســماندهای جامد بــا تأکید بر تفکیک از مبداء
بــر اســاس مــاده۳ـ ســازمان موظــف اســت بــه منظــور انتقــال ســریع تجربههــای
موفــق داخلــی و خارجــی ،در اختیــار گــذاردن روشهــا و فناوریهــای مناســب،
ابــاغ دســتورالعملها و برنامههــای اجرایــی مرتبــط بــا مدیریــت ســبز ،نســبت
بــه بهنــگام ســازی مســتمر «درگاه دولــت ســبز» اقــدام نمایــد.
مــاده۴ـ ســازمان موظــف اســت تــا پایــان ســال دوم برنامــه پنجــم توســعه،
شــاخصهای مدیریــت ســبز را تدویــن و ابــاغ نمایــد.
مــاده ۵ـ معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیــس جمهــور موظــف
اســت شــاخصهای مدیریــت ســبز دســتگاههای اجرایــی را بــه عنــوان بخشــی
از شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای یــاد شــده (موضــوع مــواد ()۸۱
و ( )۸۲قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) لحــاظ نمایــد .دستـــگاههای اجرایــی
موظفنــد شــاخصهای اعــام شــده را محاســبه و در چـــارچوب شــاخصهای
ارزیابــی عملکــرد دستگـــاههای متبــوع خــود لحــاظ نماینــد.
مــاده ۶ـ دســتگاههای اجرایــی موظفنــد گــزارش ســاالنه مدیریــت ســبز شــامل
اقدامــات انجــام شــده و تحقــق شــاخصهای مرتبــط را بــه ســازمان ارســال
نماینــد تــا پــس از ارزشــیابی و جمعبنــدی ،گــزارش مربــوط بــه هیئتوزیــران
ارایــه شــود.
مصادیق مدیریت سبز:
الف ـ بهینهســازی مصرف آب
1ـ اصــاح فــاش تانکهــا و اســتفاده از فــاش تانکهــای بــا حداقــل مصــرف
آب
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2ـ تهیــه و تعویــض شــیرهای معمولــی آب بــه شــیرهای الکترونیکــی ،پدالــی،
زمــاندار و ...
3ـ نصــب کنتور در واحدهای مســتقل جهت پایش مصرف آب
4ـ تهیــه نصــب تنظیمکننده جریان آب مصرفی
 5ـ جداســازی آب شرب مصرفی و غیر شرب
 6ـ نصــب سیســتم خــودکار آبپاشــی بــا اســتفاده از روشهــای مــدرن نظیــر
آبیــاری بارانــی ،قطــرهای و ...
7ـ احــداث ســپتیک تانــک و تصفیهخانــه فاضــاب برحســب میــزان پســاب
تولیــدی و اســتفاده مجــدد از آن در مصــارف غیربهداشــتی
 8ـ احــداث محلــی بــرای جمــعآوری و ذخیــره آب بــاران یــا ســایر آبهــای
مصرفــی رهــا شــده جهــت اســتفاده مجــدد
ب ـ بهینهســازی مصرف انرژی
1ـ تهیــه و تعویض المپهــای معمولی به المپهای کممصرف
2ـ نصــب تایمــر ،سنســور تنظیمکننــده و کنترلکنندههــای نــوری ،حرارتــی در
موقعیتهــای ویــژه
3ـ نصب ترموســتات کنترلکننده دمای محیط
4ـ نصــب کنتــور برق در واحدهای مجــزا جهت پایش میزان مصرف انرژی
 5ـ عایقبنــدی لولههای آب گرم
 6ـ تهیــه و نصــب خازن برق جهت کاهش مصرف
7ـ تعمیــر و یا تعویــض تجهیزات معیوب و پرمصرف انرژی
 8ـ تعویض وســایل برقی با وســایل برقی دارای برچسب انرژی
9ـ تعویض مرتــب فیلترهای تصفیه هوا
10ـ تهیــه و نصب درهای اتوماتیــک جهت جلوگیری از اتالف انرژی
11ـ دو جداره نمودن پنجرهها و نصب شیشـههای دوجداره
12ـ اجرای ســامانه کنترل هوشمند موتورخانهها
13ـ خریــد دســتگاههای چنــدکاره (اســکنر ،چاپگــر ،فکــس ،کپــی و  )...بــه جــای
اســتفاده از دســتگاههای تکمنظــوره
14ـ تهیــه و نصــب تنظیمکنندههــای زمانــی بــر روی دســتگاههای الکترونیکــی
نظیــر چاپگرهــا ،رایانههــا و نظایــر آن بــه منظــور جلوگیــری از روشــن مانــدن
آنهــا در زمانهــای غیــر کاری
15ـ اســتفاده از انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر نظیــر انــرژی خورشــیدی ،بــادی
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و غیــره
16ـ اســتفاده از نیروگاههای مولد مقیاس کوچک

ج ـ مدیریت پسماند
1ـ تهیه طرح جامع مدیریت پســماند و اجرای آن در ســازمان
2ـ اســتفاده از محصــوالت قابــل تعویــض و غیرقابــل دور ریــز و ســازگار بــا
محیــط زیســت
3ـ خریــد محصوالت با کیفیت و با حداقل بســتهبندی
4ـ تهیــه ظــروف ویــژه و ایجــاد مکانهــای مخصــوص زبالــه بــه منظــور تفکیــک
پســماند
 5ـ فــروش زبالههای تفکیک شــده به مراکز بازیافتی
 6ـ جایگزینــی ظــروف یکبار مصرف گیاهی به جای یکبار مصرف پالســتیکی
دـ بهینهســازی مصــرف اقالم مربوط به مکاتبات اداری
1ـ اجرای سیســتم اتوماســیون اداری و انجام مکاتبات بصورت الکترونیکی
2ـ اســتفاده از پرینترهایی که تونر آن قابلیت شــارژ مجدد دارد
3ـ مدیریت اســتفاده از کاغذهای قابل بازیافت
ه ـ حمل و نقل
1ـ اجــرای سیاســتهای تشــویقی بــه منظــور ترغیــب کارکنــان بــه اســتفاده از
وســایل حمــل و نقــل عمومــی نظیــر قطــار هــری ،راهآهــن ،اتوبــوس و نظایــر آن
از طریــق تأمیــن بلیــط
2ـ تأمیــن وســایل نقلیــه عمومــی نظیــر مینیبــوس ،ون و نظایــر آن بــه منظــور
حضــور گروهــی کارکنــان در همایشهــا ،کنفرانسهــا ،ســمینارها ،جشــنوارهها،
نمایشــگاهها ،مأموریتهــای اداری گروهــی و نظایــر آن
3ـ معاینه فنی خودروها به طور مســتمر
4ـ تأمیــن دوچرخــه در محیطهــای اداری بــه منظــور اســتفاده در مســیرهای
طوالنــی محیطهــای اداری
 5ـ تأمیــن امکانــات الزم از قبیــل اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه
منظــور اجــرای فعالیتهــای دورکاری و برگــزاری جلســات بــه صــورت ویدیــو
کنفرانــس ،تلهکنفرانــس و نظایــر آن بــه جــای جلســات حضــوری
 6ـ جایگزیــن کــردن خودروهــای فرســوده بــا خودروهــای کممصــرف و

حتیاالمــکان ســوخت پــاک
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وـ ساختمان سبز
1ـ کلیــه اقدامــات مربــوط بــه اجرایــی نمــودن مبحــث  19مقــررات ملــی ســاختمان
(صرفهجویــی در مصــرف انــرژی در طراحــی ســاختمان)
2ـ تعمیــر ســاختمانهای اداری و طراحــی مجــدد بــا رویکــرد حداکثــر اســتفاده
از نــور طبیعــی
3ـ ایجاد بام ســبز در طراحی ساختمانی
4ـ طراحــی ســاختمان براســاس شــرایط اقلیمــی منطقــه بــه ویــژه طراحــی نــوع
پنجر ههــا
 5ـ عایقکاری حرارتی پوســته خارجی ساختمان
 6ـ عایقکاری حرارتی کانالهای هوا اعم از سرمایشــی و گرمایشــی
7ـ اســتفاده از آبگرمکنهــای خورشــیدی و همچنیــن اجــرای صفحــات خورشــیدی
جهــت اســتفاده از انــرژی خورشــیدی
 8ـ ممیــزی ســاختمان براســاس راهنمــای رهبــری ،طراحــی ،انــرژی و
محیطزیســت ســاختمان ســبز
زـ اطالعرســانی و ارتقای آموزش کارکنان
1ـ پیشبینــی و برگــزاری دوره آموزشــی متناســب بــا مدیریــت ســبز بــرای کلیــه
کارکنــان
2ـ ارتقــای آگاهیهــای عمومــی از طریــق فرهنگســازی و آمــوزش عمومــی
بــا اســتفاده از مراکــز و مؤسســات آموزشــی ،رســانههای جمعــی اعــم از مکتــوب،
دیــداری و شــنیداری
3ـ ارتقــای سیســتم درگاه مدیریــت ســبز توســط ســازمان بــه منظــور جم ـعآوری
اطالعــات مرتبــط بــا اجــرای مدیریــت ســبز از دســتگاههای اجرایــی ،مؤسســات
و نهادهــای عمومــی غیردولتــی
ح ـ اســتفاده از فناوریهای پاک و ســازگار با محیطزیست
اســتفاده از انرژی خورشیدی و بادی
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گزارشی از پنجاه و سومین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
پنجــاه و ســومین نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر بــا موضــوع
مســجد ســبز (ســازگار بــا محیــط زیســت) در مراســم عــزاداری محــرم و صفــر روز ســه
شــنبه  20شــهریور 97در دبیرخانــه تاالبهــا ی ایــن اداره کل برگــزار شــد .حســین دلشــب
بــا بیــان اهمیــت توجــه بــه مباحــث و مالحظــات محیــط زیســتی در مســاجد و ابنیــه هــای
مذهبــی کــه بــه نوعــی نمــاد و نشــانه ای از زیســت مذهبــی در کشــور مــی باشــد اظهــار
داشــت :عبدالرحمــان مــرادزاده؛ دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز گفــت :طــرح ایجــاد مســاجد ســبز
ســازگار بــا محیــط زیســت در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور از ســال  95دنبــال
شــده اســت .دقــت و تأمــل در مبانــی ارزشــی و اعتقــادی دیــن اســام بیانگــر ایــن مســاله
اســت کــه پیــروان ایــن مکتــب الهــی در برابــر حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت و تــاش
بــه منظــور پــاک ســازی و بهبــود آن ،مســوول و مکلــف مــی باشــند و انجــام ایــن مهــم نــه
تنهــا یــک مســوولیت و وظیفــه انســانی بــه شــمار مــی آیــد بلکــه یــک تکلیــف شــرعی و
دینــی اســت کــه تخطــی از آن نافرمانــی آشــکار در برابــر دســتورات خالــق هســتی بــوده و
گنــاه محســوب مــی شــود .از دیــدگاه دیــن اســام ،محیــط زیســت موهبتــی اســت الهــی
کــه اســتفاده درســت و مفیــد از آن و نیــز حفاظــت و ســالم نــگاه داشــتن آن مــی توانــد
تاثیــرات بســیار مثبتــی بــر زندگــی انســان داشــته باشــد .بنابرایــن بایــد فضاهــای شــهری
روســتایی کــه در آن ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه اشــاعه دانــش و فهــم محیــط زیســتی
پرداختــه شــود را بــه گونــه ای طراحــی و برنامــه ریــزی نمــود کــه بتواننــد مفاهیــم محیــط
زیســتی را در ســطح جامعــه گســترش داد .یکــی از مکانهــای مهــم بــرای گســترش مفاهیــم
زیســت محیطــی کــه در آن بــه خوبــی مــی تــوان بــه ایــن هــدف دســت یافــت؛ مســاجد و
کانونهــای فرهنگــی مســاجد مــی توانــد باشــد .ازهمیــن رو اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
اســتان بوشــهر اقــدام بــه نــگارش شــاخصهای مسجدســبز (ســازگار بــا محیــط زیســت)
کــرده اســت تــا بــه عنــوان شــاخصهایی مــدون و مشــخص مــورد توجــه قــرار گیــرد .وی
در ادامــه دربــاره شــاخصهای مــورد نظــر در حــوزه مســاجد ســبز اشــاره کــرد:
الــف :شــاخص اجتماعــی ( ســازوکارهای اجتماعــی کــه بایــد در فضــای مســجد ســبز شــکل
بگیر د )
ب :شــاخص هــای مذهبــی (اندیشــه هــای زیســت محیطــی کــه بایــد در مســجد ســبز
مطــرح شــود)
ج :شــاخصه ای محیــط زیســتی (برنامــه هــای زیســت محیطــی کــه در کالبــد مســجد ســبز
انجــام گیــرد)
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گزارشی از پنجاه و چهارمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر
پنجــاه و چهارمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطــی اســتان بوشــهر بــا موضــوع
کتابخانــه تخصصــی محیــط زیســت روز ســه شــنبه  27شــهریور 97در دبیرخانــه تاالبهــا
ی ایــن اداره کل برگــزار شــد .حســین دلشــب؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بوشــهر بــا دعــوت از همــه پژوهشــگران و عالقمنــدان بــه محیــط زیســت جهــت حضــور
در ایــن کتابخانــه و اســتفاده از کتــب تخصصــی ،خواســتار آن شــد کــه فرهنــگ مطالعــه و
پژوهشــگری در حــوزه محیــط زیســت ارتقــا یابــد تــا در فعالیتهــای مدنــی درحــوزه محیــط
زیســت بــا دانــش و تخصــص کافــی بــه ارائــه مباحــث پرداختــه شــود .ادامــه نشســت
اســماعیل حســام مقــدم؛ مدیــر نشســتهای حلقــه خوانــش زیســت محیطی اســتان بوشــهر
بــا ارائــه مقدمــه ای از زهــرا رضایــی طرهانــی؛ مســوول کتابخانــه تخصصی محیط زیســت
خواســت تــا مباحــث خــود را عرضــه بــدارد .حســام مقــدم در مقدمه خود از خاســتگاه شــکل
گیــری ایــن نشســتهای حلقــه خوانــش در ســال  94گفــت کــه در کتابخانــه تخصصــی
محیــط زیســت بــود و ایــده اولیــه طراحــی و برگــزاری این نشســتها در کتابخانــه تخصصی
محیــط زیســت شــکل گرفــت.
زهــرا رضایــی طرهانــی در ادامــه بــه بیــان توضیحاتــی دربــاب منشــا کتــاب و چگونگــی
شــکل گیــری کتابخانــه هــا و رده بنــدی هــای کتابــداری در ســطح جهــان پرداخــت.
مســوول کتابخانــه تخصصــی محیــط زیســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
بوشــهر در ادامــه از تالشــهای پــوری ســلطانی ؛ بنیانگــذار کتابــداری در ایــران یاد کــرد وراز
تالشــهای وی مباحثــی را مطــرح نمــود .رضایــی طرهانــی همچنیــن در ادامــه بــه ظرفیت
کتابخانــه تخصصــی محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا دارا بــودن بیــش از  3000کتــاب
تخصصــی ،بیــش از  500پژوهــش زیســت محیطــی ،بیــش از  200طــرح ارزیابــی زیســت
محیطــی و همچنیــن مجــات متعــدد و مرتبــط بــا مفاهیــم محیــط زیســت و توســعه
پایــدار اشــاره نمــود .رضایــی طرهانــی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه ایــن کتابخانه تخصصــی از
ســال  92بــه عنــوان یــک کتابخانــه تخصصــی ثبــت ملــی شــده اســت ،اظهــار داشــت :بــا
تمــام تالشــهایی کــه در طــول چنــد ســال گذشــته صــورت پذیرفــت توانســتیم کتابخانــه
تخصصــی محیــط زیســت اســتان بوشــهر را در ســامانه کتابخانــه هــای کشــور ثبــت ملــی
کنیــم تــا از منابــع و داشــته هــای ایــن کتابخانــه بــه صــورت ملی اســتفاده بــرده شــود .وی
همچنیــن از همــه پژوهشــگران و دانشــگاهیان در حــوزه محیــط زیســت و توســعه پایــدار
خواســت کــه از منابــع موجــود در ایــن کتاخانــه تخصصــی بهــره ببرنــد.
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پنجــاه و پنجمیــن نشســت حلقــه خوانــش زیســت محیطی اســتان بوشــهر در روز ســه شــنبه
ســوم مهرمــاه  97در دبیرخانــه تاالبهــای ایــن اداره کل برگـزار شــد که در آن بــه معرفی مباحث
مســوولیت مدنــی در حــوزه محیــط زیســت و بــه طورخــاص بــه آلودگــی هــای نفتــی در خلیج
فــارس پرداختــه شــد .حســین دلشــب در ایــن بــاره گفــت :کتابــی بــا عنـوان مســوولیت مدنی
ناشــی از آلودگــی نفتــی محیــط زیســت دریایــی خلیج فــارس توســط رییــس اداره حقوقــی این
اداره کل تالیــف و بــه نــگارش درآمــده کــه بــه عنـوان متن پایــه بـرای خوانش در این نشســت
مــورد اســتفاده قـرار گرفت .ســیروس کرمــی؛ نویســنده کتــاب و رییــس اداره حقوقــی اداره کل
حفاظــت محیط زیســت اســتان بوشــهر در باب ایــن کتــاب و موضــوع آن توضیحاتی ارائــه داد:
مســوولیت مدنــی براســاس نظریــه تقصیــر در مباحــث حقوقی شــکل گرفتــه اســت و ازهمین
رو مــی تـوان بــا توجــه بــه ایــن قاعــده حقوقــی بــه اقامه دعــوی نســبت بــه واحدهــای آالینده
اقـدام نمــود .در ایـران قانــون مســوولیت مدنــی زیســت محیطــی بــه تصویــب نرســیده و بــا
توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی کــه در جامعــه بــا آن مواجــه هســتیم ،ضــرورت تصویــب
ایــن قانــون را مــی شــود ارائــه داد و از متخصصــان و مســوولین مرتبط خواســت که ایــن قانون
بــه تصویــب برســد .در میــان انـواع آالیندههــای زیســت محیطــی کــه دریاهــا را تحــت تأثیــر
ق ـرار میدهنــد ،نفــت و آلودگیهــای ناشــی از آن ســهم بــه س ـزایی را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد .آلودگیهــای نفتــی ناشــی از نشــت یــا تخلیــه نفــت از کشــتیها بــه دریــا و یــا نشــت
نفــت در مراحــل اکتشــاف و اســتخراج ،محیط زیســت دریاهــا را بــه مخاطــره انداختهاند.آلودگی
خلیــج فــارس بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خــاص و اســتراتژیک خــود و نیــز اهمیتــی کــه
ب ـرای دو ل حاشــیه دارد ،مســالهای اســت کــه از نظــر منطق ـهای و بینالمللــی مــورد توجــه
قـرار گرفتــه است.مســئولیت مدنــی ناشــی از ایــن آلودگــی موضوعی اســت دارای ابعــاد پیچیده
کــه ســالها دولتهــا را بــه تکاپــو و تــاش ب ـرای حــل آن واداشــته اســت .ماهیــت و منشــأ
مســئولیت مدنی ،انتســاب مســئولیت به عامــل ورود زیــان ،تحدید مســئولیت ،جبران خســارت
زیاندیــدگان ،چگونگــی رســیدگی بــه دع ـوای مســئولیت و ...مســائلی هســتند کــه در ایــن
کتــاب مــورد مطالعــه ق ـرار گرفتــه اســت .برخــی از اســناد بینالمللــی و منطق ـهای از جملــه
کنوانســیون بینالمللــی مســئولیت مدنــی ناشــی از خســارت آلودگــی نفتــی ( )1969و پروتــکل
اصالحــی آن ( )1992و نیــز کنوانســیون منطقـهای کویــت بـرای همــکاری دربــاره حمایــت از
محیــط زیســت دریایــی در برابــر آلودگــی ( ،)1978تاحــدودی امــر آلودگیهــای نفتــی در دریــا و
مســئولیت ناشــی از آن را مــورد توجــه قـرار دادهانــد.
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