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اخبار
برگزاری نهمین نشست شورای
ر ا هبر د ی محیط ز یست و
توسعه پایدار مناطق آزاد

گلخانه تارال امین
منطقه آزاد ارس

سال گذشته فاز نخست گلخانه تارال در  13هکتار به بهره
برداری رسید که محصول آن در هر هکتار  450تن بود.

نهمین نشست شورای راهبردی محیط زیست و
توسعه پایدار مناطق آزاد کشور با ”رویکرد توسعه
اقتصاد ســبز در مناطق آزاد کشور“ سیزدهم و
چهاردهم دی ماه در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

3
صورتجلسه مشترک سازمان منطقه آزاد ارس
و ادارات کل حفاظت محیط زیست آذربایجان
شرقی و غربی

ادامهدرصفحه4

به منظور رفع تعارضات مابین منطقه آزاد ارس و اداره محیط
زیست استان آذربایجان غربی جلسه ای مشترک تشکیل شد.

جابجایی مرجان های
محدوده بندرگاه جزیره

2

ســازمان منطقه آزاد كيش بــه عنوان متولي
توســعه جزيره هندورابي طرح های متعددی
در اين جزيــره درحال مطالعه و اجرا دارد كه
با توجه به موقعيت قرارگيري جزيره نسبت به
ســرزمين اصلي و جزيره كيش ،هرگونه طرح
توســعهاي در جزيره هندورابي مستلزم ايجاد
زيرساخت مناسب جهت انجام اين مهم است.

تفاهم نامه انجمن سیستم های سطوح آبگیر
باران و سازمان منطقه آزاد انزلی

ادامهدرصفحه4

گایا اولین مدرسه طبیعت
مناطق آزاد یکساله شد
گایا اولین مدرسه طبیعت مناطق آزاد و چهلمین
مدرسه طبیعت کشور درمنطقه آزاد اروند

بــه منظوراســتفاده بهینــه از آب بــاران تفاهــم
نامــه ای بیــن انجمــن سیســتم هــای ســطوح
آبگیــر بــاران و ســازمان منطقــه آزاد انزلی امضا شــد.
2

طرح حفاظت
از الک پشتهای پوزه عقابی

تولید برنج ارگانیک در
منطقه آزاد انزلی
این طرح پنج ســاله از بهمن ماه گذشــته در سطح پنج هکتار از
اراضی شالیزاری منطقه آغاز شد.

2

2

بیش ازچهار هزار و  ۵۰۰بچه الک پشت پوزه عقابی پس از خروج از تخم در سایت
روستای شیب دراز قشم ،راهی آبهای خلیج فارس شدند.
3

سخن اول
تفاهم نامه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با سازمان حفاظت محیط
تفاهــم نامــه ای بیــن مرتضــی بانــک دبیــر شــورایعالی مناطق آزاد کشــور و
عیســی کالنتــری و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت  29مهر امضا شــد.
در مراسم امضاء تفاهم نامه میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و
سازمان حفاظت محیط زیست مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عیسی کالنتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان
حفاظت محیط زیست حضور داشتند معاونین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی ،معاونین و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست ،مدیران عامل سازمان های
مناطق آزاد کشور و مدیران پروژه مناطق آزاد جدید هم در این مراسم حضور داشتند.
ایجــاد تعامــل ،هماهنگی،همــکاری و وحدت رویه دو دســتگاه بــرای مدیریت
محیط زیســت در مناطق آزاد از مهمترین اهداف این تفاهم نامه اســت

مرتضی بانک مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در مراســم امضاء تفاهم نامه مناطق آزاد با ســازمان حفاظت محیط زیســت اظهار
داشــت :یکی از دالیل تاخیر در اجرای طرح های زیســت محیطی در مناطق آزاد
کشــور تاخیر در صدور مجوزهای محیط زیســتی اســت این موضوع گالیه سرمایه
گذاران را در پی داشــته و به همین خاطر یکــی از مهمترین اهدافی که با امضای
این تفاهم نامه همکاری دنبال می کنیم تســریع در پاسخ سازمان محیط زیست به
اســتعالمات طرح های فنی و عمرانی است .خوشبختانه در بیشتر طرح های فنی و
عمرانی و ســاخت و ســازهای مناطق آزاد ،مسایل زیست محیطی رعایت می شود.
مناطق آزاد کشــور براساس اقتصاد توسعه ای ،عمرانی ،اشتغالزایی و مشارکت های
عمومی و خصوصی تشــکیل شده و در این چارچوب به حرکت خود ادامه می دهد
با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشور ،این مناطق سعی کرده اند با فراهم
کردن بسترهای مناسب موجب رونق گردشگری و ارزش آفرینی اقتصاد کشور شوند
امضــاء تفاهــم نامــه بــا ســازمان حفاظت محیــط زیســت ،راهی بــرای تحقق

اقتصــاد ســبز در مناطــق آزاد بــه عنــوان رکــن گردشــگری ملی خواهــد بود
قطعــا ایــن تفاهمنامــه ســهولت بســیاری در کار مــا ایجــاد میکنــد و محیط
زیســت بــا فعالیتهــای توســعهای و عمرانی در مناطــق آزاد عجین خواهد شــد
حــل و فصل مســائل ما در موضوع محیط زیســت باعث تســریع کارها میشــود.
از گذشــته هماهنگیهایــی بیــن شــورای عالــی مناطــق آزاد و ســازمان محیط
زیســت وجــود داشــته که در نهایــت ایــن همکاریها منجــر به یــک تفاهمنامه
شــد .قطعــا ایــن تفاهمنامه ســهولت بســیاری را در کار مــا ایجــاد خواهد کرد
تفاهمنامــه بیــن محیــط زیســت و شــورای عالــی مناطــق آزاد باعــث
میشــود کــه محیــط زیســت بــا فعالیتهــای توســعهای و عمرانی مــا عجین
شــود تــا کمترین مشــکل در اجــرای سیاســتهای محیط زیســت ایجاد شــود
مناطــق آزاد برنامههــای مختلفــی را پیگیــری میکنــد کــه گردشــگری یکی از
مهمترین آنها اســت .یکی از مهم ترین بحثهای اقتصادی کشــور گردشگری است
که مناطق آزاد ســاالنه  ۱۱میلیون گردشــگر داخلی و خارجــی را میزبانی میکند
خوشــبختانه در همــه فعالیتهای مناطق آزاد همکاری و مشــارکت با دســتگاهها
وجــود دارد و قوانیــن حاکــم بر دســتگاهها در مناطــق آزاد نیز رعایت میشــود
و مناطــق آزاد بــه فراخــور فعالیتهایشــان بادســتگاههای ذیربط ارتبــاط دارند
حجت االسالم محمدعلی زم معاون وقت فرهنگی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی اظهار کرد :آموزش و فرهنگســازی یکی از مهم ترین
محورهای تفاهمنامه مناطق آزاد و محیط زیســت اســت امیدواریم شاهد همکاری
کالن ســازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی مناطق آزاد در همه ابعاد محیط
زیســتی به منظور تحقق اقتصاد سبز در مناطق آزاد به عنوان یک الگوی ملی باشیم
در شــرایط حاضــر اصلیتریــن نیــاز ،اطــاع رســانی و آگاه ســازی
محیــط زیســتی اســت .بنابرایــن در جریان ایــن تفاهمنامــه برای یــک میلیون
ســاکن در مناطــق آزاد کار فرهنگســازی محیــط زیســتی انجــام خواهــد شــد
ضرورتهــای مناطــق آزاد خــارج از محیط بانی اســت و میتوان ایــن مناطق را
توســعه داد و گونههــای گیاهــی آن را احیــاء کــرد .همچنین گردشــگری را به
عنــوان یک اقتصاد ســبز مــورد توجه قــرار داد .گردشــگری که ضمــن اتکاء به
عناصــر طبیعــی مدیریت میشــود و هیچ ســازهای در آن منطقه ایجاد نمیشــود.

کسب رتبه  Aتوسط انجمن برای سومین سال متوالی

انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران با استعانت از پروردگار
متعال و با تالش های هیئت مدیره محترم و همراهی و حمایت شما اعضای
گرامی ،برای سومین سال پیاپی موفق به اخذ رتبه Aاز کمیسیون انجمن های
علمی ایران (تحت نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) گردید .این موفقیت
را به همه همراهان ،هیئت مدیره و دبیرخانه انجمن تبریک عرض می نماییم.

منطقه آزاد چابهار به عنوان
اولین تیم سبز در حوزه محیط
زیست جنوب شرق کشور
2

محمدرضا رســتمی به معاونت فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی منصوب شد
مرتضــی بانک در حکمی (دوشــنبه  11دی ماه) «محمدرضا رســتمی» را
بــه عنوان معــاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشــگری دبیرخانه شــورایعالی
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی منصوب کرد.
در حکم محمدرضا رســتمی تاکید شــده است:
توســعه فرهنگــی ،اجتماعــی و گردشــگری
مناطق آزاد تجــاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
در چارچــوب منشــور فرهنگــی و اجتماعــی
مصــوب هیئــت محتــرم وزیــران ،هماهنگی
برنامــه هــای ســازمان هــای مناطــق در حــوزه ماموریت هــای آن
معاونــت ،پیگیــری برای تحقق سیاســت هــای شــورایعالی و برنامه های
مصوب ســازمان ها از مهم ترین وظایف آن معاونت محســوب می شــود.

حجت االسالم و المسلمین حاج آقا زم
بدینوسیله از زحمات بیدریغ و بی شائبه جنابعالی در دوره تصدی
معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق
آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی کشور که نتایج ارزشمندی
در پی داشته است ،سپاسگزاری مینماییم و سالمتی ،موفقیت
و توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
جمعی از همکاران معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری دبیرخانه
و مدیران مسئول محیط زیست مناطق آزاد
ششــمین هما یش ملی سا مانه های ســطو ح آبگیر با ر ا ن  2 5و 2 6
بهمن در دانشــگا ه آزاد اسالمی خمینی شــهر برگز ا رشد
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گزارش

معصومه شهبازی

اخبار

نهمین نشست شورای راهبردی

		

«محیط زیست و توسعه پایدار مناطق آزاد(انزلی)»
نهمیــن نشســت شــورای راهبــردی محیــط زیســت و توســعه پایــدار
مناطــق آزاد کشــور بــا ”رویکــرد توســعه اقتصــاد ســبز در مناطــق آزاد
کشــور“ ســیزدهم و چهاردهــم دی مــاه در منطقــه آزاد انزلــی برگزار شــد.
در ایــن نشســت که بــا حضــور معاونــت فرهنگــی ،اجتماعی و گردشــگری
منطقــه آزاد انزلــی ،مدیران مســئول محیط زیســت مناطــق آزاد ،و جمعی از
متخصصــان و صاحبنظــران محیط زیســت کشــور برگزار شــد مبانــی اقتصاد
ســبز و ابزارهــای دســتیابی بــدان مــورد بررســی و تبــادل نظر قــرار گرفت
در مراســم افتتاحیه این نشســت ،آقای فاتحــی ضمن خیر مقدم بــه میهمانان
و مدعویــن این نشســت ،فعالیــت های مبتنی بــر اقتصاد ســبز در منطقه آزاد
انزلی را تشــریح نموده و تأکید نمود که توانمند ســازی فکری و ارتقاء معیشــت
جوامــع محلــی از اهداف ســازمان منطقــه آزاد انزلی بوده که بصــورت ویژه در
معاونــت فرهنگــی ،اجتماعــی و گردشــگری این ســازمان پیگیــری و برنامه و
اقدامات ارزنده ای در این راســتا در منطقه انجام شــده است .همچنین مهندس
مرتضایی عضو هیئت مدیره ســازمان آزاد انزلی طی ســخنان کوتاهی به اقدامات
انجام شــده در راســتای حفاظت از محیط زیســت از جمله احداث کارگاه ورمی
کمپوســت ،اجــرای پــروژه سیســتمهای تصفیه فاضــاب خانگی اشــاره نمود.
تحول در محیط زیســت یکی از مباحث مهم این نشســت بود که مدیر دفتر
اکوسیستمهای تاالبی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با ارائه مطلب ”اقتصاد
سبز یکی از ارکان تحول در محیط زیست مناطق آزاد کشور“ به تبیین این موضوع
و ارتباط آن با اقتصاد ســبز پرداخت .دکتر باقرزاده کریمی ضمن تشــریح تغییر
الگــوی زندگی و الگوی مصرف در دههای اخیر در دنیا به شــکل گیری توســعه
اشــتباه در دنیا و کاهش منابع کره زمین اشاره کرد .وی در ادامه رویکرد اقتصاد
ســبز را موجب ایجاد تحول در محیط زیســت دانســت که با توسعه آن خطرات
زیســت محیطی کاهــش یافته و به افزایــش رفاه در جامعه منجر خواهد شــد.
سامانههای سطوح آبگیر باران از مباحث دیگر این نشست بود که با سخنرانی دکتر
تاجبخش رئیس انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران با موضوع“استحصال
آب باران ضرورت اقتصاد ســبز“ ،مورد بررســی و تبادل نظر قرار گرفت .وی ابتدا
با اســتفاده از داده های آماری به روند شــدید کاهش منابع آب در ایران اشــاره
نمــوده و خشکســالی و کمبود منابع آب شــیرین را تهدیدی جــدی برای ایران
دانســت .وی ضمن تشــریح شیوه های سنتی و نوین ســامانه های استحصال آب
بــاران ،تأکید نمود که اســتفاده از این ســامانه ها ضرورت امروز کشــور بوده و
می بایســت در قالــب طرح های مختلف بهرهبــرداری از آب باران اجرایی گردد.
راهکارهــای دســتیابی به اقتصاد ســبز نیــز در این نشســت دو روزه بود که در
غالــب ســخنرانی جامعی بــا عنوان ”ابزارهای گــذار به اقتصاد ســبز در مناطق
آزاد“ توســط دکتر پوراصغر رئیس گروه ارزیابی آمایش محیط زیســت ســازمان
برنامه و بودجه کشــور ارائه شــد .وی با برشــمردن مهمترین نظریه های جهانی
توســعه پایدار و تشــریح کنوانســیونهای مهم جهانی محیط زیســت ،به تبیین
اقتصاد ســبز و ارتباط آن با توســعه پایدار پرداخت .وی عنوان کرد اقتصاد ســبز
برای نخســتین بار در ماده  59برنامه چهارم توســعه آمده اســت و در ماده 192
برنامــه پنجــم توســعه ،در بند  8و  10سیاســت های کلی نظــام (ابالغی مقام
معظم رهبری) و در ماده  6برنامه ششــم توســعه کشــور بدان اشاره شده است.
جمع بندی بحثها در خصوص موضوع محوری نشســت بشرح زیر می باشد:
 -1ضرورتها و اجبارهای ناشــی از تغییرات شــرایط اقلیمی مثل کاهش بارشها و

معرفی یک کتاب

انتخاب منطقه آزاد چابهار به عنوان اولین تیم سبز در حوزه محیط زیست جنوب شرق کشور

افزایش دما ،محدودیت منابع پایه مثل منابع آب و محدودیتهای ناشــی از
تحریم ها؛
 -2تاکید سیاســتهای کلی نظــام و رویکردهای کالن دولت بر اقتصاد ســبز
از جمله :سیاســتهای کلی محیط زیست کشــور ابالغی مقام معظم رهبری
در تاریــخ  26آبان  : 1394بند  -8گســترش اقتصاد ســبز با تأکید بر1 :ـ۸
صنعــت کمکربن ،اســتفاده از انرژیهای پاک ،محصوالت کشــاورزی ســالم
ِ
و ارگانیــک و مدیریــت پســماندها و پســابها با بهرهگیــری از ظرفیتها و
توانمندیهــای اقتصــادی ،اجتماعی ،طبیعی و زیســتمحیطی؛ ۲ـ ۸اصالح
الگوی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینهســازی الگوی
مصــرف آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژی بهویژه ترویج مواد ســوختی ســازگار
بــا محیط زیســت؛ ۳ـ ۸توســعهی حمل و نقل عمومی ســبز و غیرفســیلی
از جملــه برقــی و افزایش حمــل و نقل همگانــی بهویژه در کالنشــهرها؛
ماده  ۲قانون برنامه ششم توسعه  -موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است.
دولت موظف اســت طرحهای (پروژههای) مرتبط بــا آنها و همچنين مصوبات
ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتــي صرفاً در حوزههاي ذيلالذکر را در بودجه
ساالنه اعمال نمايد .الف -موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیطزیست.
 -3مســئو لیت هــا ی ا جتما عــی و حا کمیتــی ســا ز ما نها و
نها د هــا ی د و لتــی  ،مطا لبــا ت مر د مــی و حقــو ق شــهر و ند ی ؛
 -4تعهدات بین المللی؛
اقتصــاد محیط زیســت طیف وســیعی از اقدامات را شــامل میشــود و ابعاد
گوناگون فنی اقتصادی اجتماعی و زیســت محیطی را شــامل میشود و تعریف
آن بر اســاس برنامه محیط زیســت ســازمان ملل متحد بشــرح زیر اســت:
اقتصاد ســبز الگویی اســت که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر
میشود ،و از طرفی خطرات زیست محیطی و اکولوژیکی را به طور چشمگیری
کاهش می دهد .به بیان ساده تر ،این اقتصاد بر پایه سرمایه گذاری های دولتی
یا خصوصی به کاهش انتشــار کربن و آالینده هــای دیگر ،افزایش بهره وری
انرژی و منابع ،جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم ها منجر می شود.
بــرای ســاماندهی فعالیتهــای مرتبط با اقتصاد ســبز در مناطق آزاد کشــور
بــه عنوان مناطق پیشــرو در امر توســعه پایــدار ،توصیه میگــردد کارگروه
اقتصــاد ســبز در هرکــدام از مناطق آزاد کشــور بــا دبیری مدیــر محیط
زیســت منطقه و ریاســت مدیرعامل ســازمان و با اهداف زیــر برگزار گردد:
 -1بررســی و تبیین سیاســتها ،برنامه ها و راهکارهای رویکرد اقتصاد سبز در
منطقه و تهیه ســند راهبردی اقتصاد سبز،
 -2تعیین شــاخص ها و معیارهای عملیاتی برای تحقق اهداف اقتصاد سبز؛
 -3تعامل و همکاری با ســایر دســتگاهها برای تسهیل رواج اقتصاد سبز در
منطقه ؛
 -4پیگیری برای تســهیل امور ،رفع موانع قانونی ،اجرایی و اعتباری در
جهت عملیاتی نمودن سیاســتهای اقتصاد سبز در منطقه؛
 -5نظارت بر عملکرد بخشــهای مختلف در حوزه اقتصاد سبز؛

کتــاب رویای پایدار (گزارش یــک تغییر در محیط
زیســت مناطــق آزاد) به چاپ رســید ایــن کتاب
زیر نظر حجت االســام و المســلمین زم با همکاری
مدیران و کارشناســان مناطــق و دبیرخانه به منظور
گزارش عملکرد محیط زیســت دبیرخانه شــورایعالی
مناطق ازاد در چهار ســال دولت یازدهم تهیه شــده
اســت و شــامل ســه فصل به شــرح زیر می باشــد:
 -1اقدامات زیست محیطی در مناطق آزاد؛
رویکردها و راهبردها
 -2اقدامات زیســت محیطی در هفت منطقه آزاد
تجاری و صنعتی ایران
 -3پیوســتها ،اسناد و تفاهم نامه ها
فصل اول کتاب به اختصار به ساختار اجرایی حفظ محیط
زیست و توسعه پایدار در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
تجاری و ویژه اقتصادی می پردازد و در فصل دوم کتاب ،برنامه ها و اقدامات مناطق آزاد کشور در راستای
اهداف و راهبردهای حفظ و محیط زیست و توسعه پایدار مصوب دبیرخانه ،را در  4محور زیر ارائه می دهد:
 -1سیاستگذاری و ساختار سازی
-2آموزش ،ترویج ،فرهنگ و جلب مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست.
-3حفظ ،احیاء و توسعه محیط زیست.
-4اقتصاد محیط زیست
فصل سوم گزارش به اسناد راهبری ،شیوه نامه ها می پردازد.

ساعتیبامحیطبان

.این انتخاب از ســوی مجمع فعاالن زیســت محیطی کشور (با اخذ مجوز از وزارت کشور
و گســتره فعالیت ملــی و بین المللی) انجــام و برای اعضای تیم نیــز کارتهای عضویت
فعــال محیط زیســت صــادر گردید.برگــزاری کارگاههای عملی و دوره های آموزشــی،
اجــرای منظم طرح هفتگی پاکســازی زباله ها ،ترغیب بخــش خصوصی جهت چاپ پنج
عنــوان کتاب آموزش زیســت محیطی و اقالم آموزشــی دیگر،ارتباط مســتمر با ســمن
ها ،انعقاد تفاهم نامه همکاری با ســازمان محیط زیســت کشــور ،پاســخگویی به بیش
از دویســت اســتعالم زیســت محیطی در مراحل اســتقرار و بهره برداری تنها بخشــی
از فعالیتهــای این حوزه نوپا در شــش ماه اخیر اســت .این حوزه زیــر مجموعه و تحت
مدیریــت معــاون فرهنگی،اجتماعی و گردشــگری منطقــه آزاد چابهــار فعالیت میکند.
(علی مصطفی زاده ،مدیر محیط زیست منطقه آزاد چابهار)

تولید برنج ارگانیک در منطقه آزاد انزلی

این طرح پنج ســاله از بهمن ماه گذشته در سطح پنج هکتار از اراضی شالیزاری
منطقه آغاز شــد .و نتایج جالبی داشــت .نتایج آزمایشات خاک نشان میداد که
زمین مملو از کود اوره ست و فقر پتاسیم دارد و این در حالی بود که کشاورزان
از کود پتاس هرگز اســتفاده نمی کردند .براین اســاس کودهای شــیمیایی بین
یک پنجم تا یک دهم میزان مصرف هر ســاله کاهش یافت .و با ورمی کمپوســت
و کود برگی جایگزین شــد .از هیچ سم علف
کشــی در ایــن مزارع اســتفاده نشــد .برای
مبارزه با کرم ســاقه خوار هــم فقط از روش
بیولوژیک یعنی زنبور تریکوگراما استفاده شد.
هزینــه نهــاده های اولیــه در هکتــار با این
روش کمتــر از هزینــه روش ســنتی بــوده
ضمن اینکه برنج تولیدی ســالم ارزش افزوده
بیشــتری را در بخش فروش خواهد داشــت
(معصومه شــهبازی ،مدیر محیط زیست منطقه آزاد انزلی).

گایا اولین مدرســه طبیعت مناطق آزاد یکساله شد

اولیــن مدرســه طبیعــت مناطــق آزاد و چهلمیــن مدرســه طبیعت کشــور
درمنطقه آزاد اروند از تاریخ  1بهمن  95شــروع به فعالیت کرد یکســاله شــد.
از جمله کارگاه های برگزار شده:
کارگاه سنگ و رنگ
کارگاه های کاشت کاکتوس و بذر
سبزیجات
کارگاه با کاغذ باطله بسازیم
کارگاه پخت نان
کارگاه باهم در گایا عدسی بپزیم
کارگاه های کف و شن بازی
کارگاه های بازیهای نوستالژیک
کارگاه ماست و پنیر از کجا میاد
کارگاه دیوار موسیقی
کارگاه ساخت مهر و چاپ
کارگاه ساخت خونه سرخپوستی
کارگاه مجسمه های گلی
کارگاه ساخت مترسک
و کارگاه ســفر طبیعت گردی در کنار اسبها
ایده مدرســه طبیعت در ایران ،نخست توسط عبدالحسین وهابزاده ،بومشناس
معروف و اســتاد برجسته محیطزیست مطرح شد ،که با کمک تعدادی از جوانان
عالقه مند ،اولین مدرســه طبیعــت ایران ،با نام مدرســه طبیعت کاوی کنج را
پس از چند ماه کار آزمایشــی در تاریخ  4دی  1393در شــهر مشــهد افتتاح
کردند (الهام اوالد باغی ،رئیس اداره محیط زیســت ســازمان منطقه آزاد اروند).

تفاهــم نامــه انجمــن سیســتم هــای ســطوح آبگیــر بــاران و
سازمان منطقه آزاد انزلی

سازمان منطقه آزاد ماکو و اداره محیط زیست ماکو طی
هماهنگی های به عمل آمده به منظور ترویج و توســعه
فرهنک حفظ و احیا محیط زیست اقدام به برگزاری کالس
های آموزشی به طور منظم و هر دو هفته یک بار در بین
کودکان و مدارس کرده اند.
عکســهای ارسال شــده مربوط به  7اسفند  96است
(مهدی ملکوتی خواه،سرپرست مدیریت منطقه آزاد ماکو)

آب طیف وسیعی از فعالیتهای شهری و غیر شهری از نظر شرب ،دام ،حیات وحش،
مصارف بهداشتی و همچنین آبیاری تکمیلی کشت دیم را از طریق ایجاد سامانه
های سطوح آبگیر تأمین نمود .ازآنجا که استفاده از ظرفیت های داخل کشور برای
تامین آب مورد نیاز بخشهای مختلف در الویت سیاستهای نظام است لذا استفاده
بهینه از آب باران می تواند راهکاری مناسب برای تحقق اهداف فوق الذکر باشد.
به همین منظور تفاهم نامه ای بین سازمان منطقه آزاد انزلی به نمایندگی مجید فاتحی و
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران به نمایندگی سید محمد تاجبخش منعقد گردید.
 -1مطالعــه ،نظــارت و اجــرای طرحهــای اســتحصال آب بــاران کــه بــه
صــورت الگویــی در مکانهــای مــورد نظــر منطقــه آزاد ایجــاد مــی گردد.
 -2آمــوزش بهــره بــرداران جهــت اجــرا و نگهــداری از سیســتم هــای
ســطوح آبگیــر در ســطح منــازل ،اماکــن عمومــی ،مســاجد ،مــدارس و...
 -3پایش اثرات طرحهای اجرایی در زمینه سطوح اجرایی در زمینه سطوح آبگیر
باران و مســتند سازی مطالعات و همچنین اطالع رسانی نسبت به نتایج طرح ها
 -4برگزاری کارگاه های آموزشی ،نشست های هم اندیشی به منظور آموزش کارشناسان
و بهره برداران (معصومه شهبازی ،مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد انزلی)
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گزارش

گلخانــه تارال امین منطقه آزاد ارس
بزرگترین گلخانه شیشــه ای کشــور با کشت هیدروپونیک

این پروژه از ســال  1393کلید خورد و پس از یک سال عملیات واگذاری زمین،
تسطیح و خاک ریزی و خاک برداری روی زمین های غیرهموار در چهار سطح تسطیح
انجام شد به طوری که هر سطح با سطح دیگر  10متر اختالف ارتفاع داشته باشد.
حسین حضرتی مدیرعامل مجموعه یک شرکت سرمایه گذاری (ارس تارال امین) با
اشــاره به اینکه تکنولوژی کشــت هیدروپونیک از هلند وارد شده است ،تصریح کرد:
ســرمایه گذاری برای تکمیل این طرح  160میلیارد تومان است که  50درصد آن از
طریق بانک کشاورزی و  50درصد توسط سرمایه گذاران پروژه تامین شده است.
وی با بیان این که با اجرای این پروژه به اســتثنای مجموع شــاغلین سال های اخیر
برای امر احداث در نهایت  230نفر در امر کشت و تولید اشتغال می یابد اظهارداشت:
در بهره برداری از مرحله نخســت این پروژه در ســطح  11هکتار  4هزارو  500تن
محصول گوجه فرنگی ســالم تولید شد که  85درصد آن به کشورهای روسیه ،قطر و
دبی صادر شده است.
بــه گفته وی ،طی این مدت زمان کوتــاه نزدیک  15درصد این محصول نیز به بازار
داخلی عرضه شده است.
مدیرعامل این شرکت ،محصوالت تولیدی این گلخانه را با برند ‹ آتا ویتا› به بازارهای
کشورهای متقاضی عرضه می کند ،پیش بینی کرد :در صورت بهره برداری از مجموع
 31هکتار گلخانه شیشــه ای مســقف ســاالنه  14هزار تن محصول سبزی و صیفی
برداشت شود.
یوســف ابراهیمی ،سرمایه گذار و مدیر فنی بزرگ ترین گلخانه شیشه ای غرب آسیا
با اشاره به مزایای اجرای چنین پروژه هایی گفت :توسعه گلخانه های بزرگ در ازای
هر هکتار یک دهم کاهش مصرف آب ،افزایش تولید  10برابری  ،کاهش  20درصدی
مصرف برق و کاهش مصرف  15درصدی گاز  ،کاهش آالینده های زیست محیطی و
تغذیه بهتر گیاه و کاهش مصرف کود و در نهایت کاهش ضایعات را نسبت به گلخانه
های معمولی در پی دارد.
الكپشــت هاي پــوزه عقابي به طور معمول از اســفند ماه تا
اواسط اردیبهشــت ماه در ساحل روستای شيبدراز تخم گذاري
ميكنند و از اواخر ارديبهشــت بچه الکپشــت ها شروع به بيرون
آمــدن از تخم ميكنند .پــروژه حفاظت از ســاحل تخم گذاری
الکپشــت های پوزه عقابی در روستای شــیبدراز از سال 1381
توسط محيط زيست سازمان منطقه آزاد قشم و کمک برنامه کمک
های کوچک تســهیالت محیط زیست جهانی و با همكاري جامعه
محلی روســتای شــیب دراز ،شوراي اسالمي و دهياري آغاز و هر
ساله به صورت منظم انجام مي گيرد .از بهمن ماه سال  1395نيز
اقدامات الزم جهت انجام اين پروژه با اهداف زير آغاز شده است.
اهداف:
مراقبــت از ســاحل و محــل تخمگــذاری الکپشــتها
بــه لحــاظ فعالیتهــای انســانی در طــی شــبانه روز
جمــعآوری تخمهــا و انتقال آنهــا به محل در نظر گرفته شــده
مراقبت از محل نگهداری تخمها تا زمان تولد بچه الک پشــتها
حفا ظــت و مر ا قبــت ا ز ال کپشــتها ی مــا د ر
کــه جهــت تخــم گــذاری بــه ســاحل مــی آینــد
نظارت بر تولد بچه الکپشــتها و رهاســازی آنها در خلیج فارس
مســتقر شــد ن نير و هــا ي محلــي د ر ا يــن ســا يت
نظــا ر ت و ر ا هنما یــی گر د شــگر ا ن جهــت مر ا قبــت
و عــد م تخر یــب ســا یت تخــم گــذ ا ر ی ال کپشــتها
 ۹۳الکپشــت ماده از اسفند ماه ســال قبل تا اردیبهشت امسال
در ســاحل روستای شــیبدراز بیش از  ۸هزار تخم گذاشتند .که
افزون بر  ۶هزار و  500عدد از این تخم الکپشتها سالم بودند و
قابلیت تبدیل شدن به بچه الکپشت را داشتند .تخم الکپشتهای
پوزه عقابــی را اعضای گــروه ناتوران خمیس (گــروه محافظان
الکپشــت) محافظت میکنند .این گروه از جوانان روستای شیب
دراز توســط جامعــه محلی مورد حمایت و همیــاری قرار دارند.
بچه الکپشــتها از نیمه اردیبهشــت ماه تا تیرامسال در سواحل
حفاظت شــده روستای شــیب دراز متولدشــده اند .با رهاسازی
 4500بچه الکپشت در دریا بیش از  70درصد از تخم ها به بچه

وی اضافه کرد :برنامه ریزی توسعه ای برای  8سال آینده تولید بذر  1در  350هکتار
از گلخانه های این شــرکت در دســتور کار دارد تا دیگر به کشورهای دیگر وابستگی
نداشته باشیم.
وی با اشــاره به این که جهت تامین تجهیزات با کیفیت مورد نیاز برای ایجاد چنین
گلخانه مجهزی با  14شــرکت خارجی مذاکره شــد و در نهایت با یک شرکت معتبر
هلندی به صورت مشروط به تفاهم سازنده ای رسیدیم ،گفت :هدف استراتژیک این
مجموعه در ورود به تولید کشــاورزی در کنار فعالیت های اقتصادی در حوزه فوالد
و صرافی ،ایجاد پکیج کامل و ســالم سبزی و صیفی است .هدف از اجرای این پروژه
عالوه بر انتقال تکنولوژی گلخانه های شیشه ای هیدروپونیک به کشور ایجاد اشتغال؛
ارزآوری و تولید محصول سالم است.
وی قیمت کودهای تولید داخل را نسبت به وارداتی گران تر دانست و افزود :کودهای
تولید داخل بخشی از عناصر موردنیاز گیاهان گلخانه ای را ندارد و همچنین به دلیل
هزینه های تمام شــده محصول قیمت آنها بیش از قیمت کودهای وارداتی اســت به
همین منظور ما برای تامین کود کیفی و مطلوب این محصول را از کشورهای اروپایی
معتبر وارد می کنیم.
این ســرمایه گذار با اشــاره به این که یک مورد مشــابه از همین گلخانه در باکوی
آذربایجان نیز موجود است ،گفت :البته تفاوتی که میان این دو هست در طرح توسعه
گلخانه ارس قرار است  250هکتار دیگر نیز به آن اضافه شود.
صدراهلل اسکندری ،مشاور و مجری طرح گلخانه شیشه ای ارس مدت زمان بازگشت
ســرمایه در این پروژه را نزدیک چهار سال دانست و افزود :با وجود این که هر عامل
غیر قابل کنترلی می تواند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشت یک میلیون نشاء
را با مخاطراتی روبرو کند ،اما تالش شــده تا با حداکثر تدبیرهای کارشناسی ممکن،
ضریب این ریسک به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.

الکپشــت تبدیل شدند .بچه الکپشت ها پس از شمارش ،اندازه گیری
طول و عرض الک و نیز اندازه گیری وزن ،در دریا رها ســازی شدند.
به منظور آگاه ســازی و اطالع رسانی به افراد محلی و نیز گردشگران
آگهی هایی جهت جلوگیری از ورود گردشگران به ساحل در فصل تخم
گذاری الکپشت ها در محل مغازه های مشرف به ساحل و نیز اقامتگاه
های محلی که از گردشگران در ایام نوروز پذیرایی می کردند نصب گردید
جهــت جلوگیری از هجوم گردشــگران به ســاحل ماســه ای محل
تخــم گذاری الکپشــت ها امســال دو نیــروی فعال بــه راهنمایی
گردشــگران پرداختنــد و نیــز بنــر هایــی جهت اطالع رســانی و
جلوگیــری از تردد در ســاحل ماســه ای شــیبدراز نصــب گردید.
بــه منظــور کاهش اســترس و آلودگی نــوری حاصل از نــور چراغ
های منازل روســتایی مشــرف به ســاحل تخم گذاری الکپشــت ها
ایــن منازل شناســایی و نیز اقدامات مقتضی جهت مناســب ســازی
نور در این ســایت توســط کارشناســان ایــن مدیریت انجام شــد.
بــه منظــور اطــاع رســانی بهتــر و معرفی ســایت و نیــز آگاهی
گردشــگران از ضوابــط بازدیــد از ســایت الکپشــت ها بنــر هایی
در خصــوص معرفــی ســایت و ضوابط بازدیــد و نیــز معرفی گونه
الکپشــت پــوزه عقابی طراحــی و در محل ســایت نصــب گردید.
اعضای خردســال ،کودک و نوجوان کانــون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان قشم در مراسمی که به عنوان جشن تولد بچه الکپشت ها در
سايت حفاظتی الکپشت ها برگزار شده بود ،اقدام به روشن کردن شمع
بر روی کيک تولدی کردند که آن کيک شکلی شبيه به الکپشت داشت.
سرکار خانم شهنوازی ،مربی اين کودکان ضمن بيان اهميت الکپشت
هــا ،راه های حفاظــت از آن ها را برای کــودکان بيان کرد .کودکان
در اين جشــن تولد اعالم کردند که ما الکپشــت ها را دوست داريم.
در بخــش ديگــری از رويدا جشــن تولد الکپشــت ها کــودکان در
رهاســازی بچــه الکپشــت های پــوزه عقابی در ســاحل روســتای
شــیب دراز بــه پرســنل ســایت کمک کردنــد و از نزدیک شــاهد
بــه دریــا رفتن الکپشــت هــای تــازه متولد شــده بودند (ســید
محمدهاشــم داخته ،مدیر محیط زیست ســازمان منطقه آزاد قشم).

طرح حفاظت

از الک پشتهای پوزه عقابی
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دکتر مســعودکثیری رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی خمینی شهر در آئین افتتاح همایش در جمع
دانش پژوهان و طالبان علم و دانش گفت:یکی از وظایف مهم دانشــگاه ها تولید و گسترش علم
است و در راستای ارائه آخرین دستاورد های علمی درخصوص استحصال آب باران ،بازچرخانی،
آبیاری تکمیلی و اســتفاده ازآب های نامتعارف ،دبیرخانه همایش از ۲سال قبل کارخود را آغاز
کرد و در این مدت ۸۰مقاله علمی از دانشــگاه ها ،مراکز پژوهشــی و پژوهشــکده های دولتی
واصل که پس از داوری ۶۰مقاله بصورت ســخنرانی و پوستر ارائه می شود.
مدیر کل مدیریت بحران اســتان اصفهان بیان کرد« :باید به قطره های باران در شرایط کنونی
توجه و ازآن اســتفاده درست کرد.درجوامعی که درگیر خشکســالی هستند کارهای اصولی و
راهکار های اساســی ارائه کنند و چنین همایش هایی با تولید بسته های عملیاتی مشکالت را
مرتفع نمایند .درآمایش ســرزمینی به سمت شهر هوشمند و شــهروند هوشمند حرکت کنیم
ومعاهدات بین المللی نیز جدی گرفته شــود».
شیشــه فروش در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد« :حفاظت از آب های ســطحی،
تشــویق مشارکت مردمی در حوزه های مختلف ،تکمیل شبکه جمع آوری اطالعات پایه ،بهره
وری آب ،اصالح ســاختار آب ویک پارچه نمودن حوزه هــای آب ریزاز مهمترین برنامه ها در
اهداف عالی توســعه منابع کشور است و باید در همه بخش ها اعم از شرب ،صنعت وکشاورزی
آب درســت مصرف شود ».در ادامه مراســم افتتاحیه دکتر سید محمد تاج بخش رئیس هیأت
مدیره انجمن علمی ســطوح آبگیر ایران از دو پیشکسوت آقایان دکتر محسن محسنی ساروی
و دکتر پرویز گرشاســبی از پیشکســوتان و محققان و اســتاد تمام دانشگاه های کشور که در
علوم مربوط به آب باران و خشکســالی تالش بی وقفه داشــته اند قدردانی کرد و گفت :انجمن
علمی سیستم های سطوح آبگیر باران دارای یک دهه فعالیت در حوزه جمع آوری و استحصال
آب های ســطحی و رتبه Aاز کمیســیون انجمن های علمی کشور ( وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری) می باشد .برگزاری همایش های ساالنه ،ملی و بین المللی ،نشست ها ،سخنرانی های
علمی و کارگاه های آموزشی و کرسی های آزاد اندیشی از جمله فعالیت های انجمن می باشد.

بحران آب ،تاخير در اولويت بندي

مقدار تقاضای آب از میزان تأمین آن در مناطق زیادی از کره زمین
که نرخ رشــد جمعیت باالیی دارند فراتر رفتهاست ،و روند کمبود
منابع آب شــیرین در دسترس بشــر ادامه خواهد داشت .امروزه
حدود  700میلیون نفر در  43کشــور از کمبود آب رنج می برند.
همچنين پيش بيني مي شــود كه تا سال  1.8 ،2025میلیارد نفر
در کشورهایی با کمبود مطلق آب زندگی خواهند کرد.
کمبود آب به نقطه اي تعريف مي شــود كه در آن تقاضاي مصرف
كننــدگان به حدی از ميزان عرضــه و یا کیفیت آب فراتر رود که
ظرفيــت تمام بخش هــا ،از جمله محیط زیســت ،به طور کامل
برآورده نشــود .کمبود آب یک مفهوم نســبی است و می تواند در
هر سطح عرضه یا تقاضا رخ دهد .کمبود آب اقتصادی ،بعلت نبود
ســرمایهگذاری در آب یا ناتوانی انســان در برآوردن تقاضای آن،
ایجاد میشود.
آب شیرین از مهمترین منابع است که برای زنده ماندن بسیاری از
موجودات زنده و همچنین برای انســان ،از لحاظ تأمین نیاز به آب
و همچنین کشــاورزی ،بسیار حیاتی است .ميزان آب هاي شور و
شيرين كره زمين به ترتيب  97.5و  2.5درصد مي باشد .غالب آب
هاي شــيرين را يخچالهاي طبيعي (68.7درصد) و آبهاي سطحي
حدود  30درصد شامل مي شود.
 92درصد آب شيرين كشور ايران در سال  ،2014مصرف كشاورزي
داشته است ،در حاليكه اين ميزان در آمريكا ،آلمان و ميانگين جهاني
به ترتيب  1 ،36و 69درصد بوده است.
در كشــور ايران با  80ميليون جمعيت ،آب به بحران تبديل شده
است ،طبق گزارش سازمان ملل و سازمان جهاني بهداشت درسال
 95 ،2015درصد مردم كشور به آب بهداشتي اصالح شده دسترسي
دارند .گرچه حدود 97درصد منابع آب ســطحي كشــور ،داخلي

مي باشد ،ولي فقط  49درصد آب زير زميني از داخل كشور تامين
مي شود ،و همبستگي بين آب هاي سطحي و زير زميني كشور 18
درصد است .در حال حاضر ایران از  83درصد کل منابع آب شیرین
تجديدپذير اســتفاده می کند ،در حالیکه سقف آن برای اطمینان
از پایداری محیط زیســت و رفع نیاز روزافزون جمعیت رو به رشد
در سراسر جهان  40درصد است .
ميانگين طوالني مدت بارش كشور  240ميلي متر بوده است كه
ازسویی در سال هاي اخير به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است
و از سویی عدم پراکنش یکسان زمانی و مکانی آن منجر شده که
برنامه ریزی یکسانی نتوان برای تمامی مناطق کشور داشت و این
درحالی ست که شاخص پایش آبی در  21استان کشور در وضعیت
تنش آبی ،تنش آبی شــدید و کمبود آب اســت و تنها  10استان

کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شــهري قرن 21
www.engineeringconf21
دوازدهمين همايش بين المللي انرژي
www.irannec.com/Home.aspx
اولين کنفرانس ملي ژئوتکنيک زيســت محيطي
www.conf.fasau.ac.ir/geoenv1
ســپس دکتر علی سالجقه رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی ومحیط زیست
و دکترفرود شــریفی قائم مقام ســتاد فناوری های آب ،فرســایش ،خشکســالی ومحیط
زیســت ودکتر محمد تقی دســتورانی عضو هیأت علمی و معاون دانشــکده منابع طبیعی
و محیط زیســت دانشگاه فردوسی مشــهد به بیان دیدگاهها و پیشنهادات علمی خود در
حوزه ســطوح آبگیر در ایران پرداختند وششــمین همایش ملی سطوح آبگیر با پنل های
تخصصی اســتحصال آب باران و آبخیزداری ،روش های سنتی ونوین استحصال آب باران،
اســتحصال آب باران برای مصارف شــهری و صنعتی وآب های نامتعارف به کار خود ادامه
داد و یک نشســت تخصصی هم اندیشی نیز با عنوان خشکی زاینده رود و ارائه راهکارهای
اجرایی آن و ۳کارگاه جانبی مدل سازی حوضه های آبریز با استفاده از نرم افزار ،SWAT
طرح احیا و تعادل بخشــی و نقش آن در مدیریت منابع آب و روش های استحصال آب از
باروری ابر ها نیز برگزار گردید .محققان و دانشــمندانی که موفق به ارائه مقاالت خود به
صورت حضوری در همایش نشــدند ،مقاالت پذیرفته شده خود را بصورت پوستردرمعرض
دید دانش پژوهان جوان دانشگاه ها قرار دادند که مورد استقبال کم نظیرآنان قرار گرفت.

جابجایــی مرجان های محــدوده بندرگاه
کشور در شاخص پایش آبی قابل تحمل قرار دارند.
ايمنی و کیفیت آب ،شــاخصي مهم برای توســعه و رفاه بشری است .جزیره هندورابی
دسترســی به آب ســالم یکی از موثرترین ابزارها برای ارتقای سالمت
و کاهش فقر اســت 71 .درصد (حدود  5ميليارد نفر) جمعیت جهان هماكنون ســازمان منطقه آزاد كيــش به عنوان متولي
از خدمات آب آشــامیدنی ايمن اســتفاده مي كنند .عالوه بر اين 89 ،توســعه جزيره هندورابي طرح های زیســت محیطی و
درصد از جمعیت جهان ( 6.5میلیارد نفر) از خدمات حداقلي بهره مي بــوم گردی دریایی متعددی را بــرای جزيره بکر درحال
برند .خدمات اوليه همچون منبع آب آشــامیدنی اصالح شده به منظور مطالعه و اجرا دارد .بدیهی اســت احداث زیر ساختهای
دسترســي به آب با طی كردن مســير  30دقيقه اي است .در حاليكه ،توســعه جزیره هندورابی باتوجه به آنکه این جزیره جزو
 844میلیون نفر از مردم جهان حتی به حداقل هاي آب آشامیدنی هم پناهگاههای تاریخی حیات وحش کشــور اســت ،اثرات
دسترسي ندارند ،از جمله  159میلیون نفر وابسته به آب های سطحی متفاوتی بر روی اجزای اکوسیســتم بسیار ارزشمند این
هستند .عالوه بر اين ،دو ميليارد نفر از مردم سراسر جهان از منبع آب جزیره به ویژه آبســنگهای مرجانی خواهد داشت در این
آشامیدنی آلوده استفاده می کنند..
مسیر با انجام مطالعات ارزیابی در خصوص احداث بندرگاه
آب آلوده می تواند بیماری هایی بســياري مانند اسهال ،وبا ،دیفتری ،هندورابی پس از بررسی وضعيت محيط زيست منطقه ،به
تیفوئیــد و فلج اطفــال را انتقال دهد .تخمین زده می شــود که آب شناســايي و پيش بيني انواع اثرات (مطلوب و نامطلوب)
آشامیدنی ســاالنه موجب  502هزار مورد مرگ و میر ناشی از اسهال ناشــي از اجراي پروژه در فاز ساختماني و بهره برداري بر
می شود.
پارامترهاي مختلف محيط زيســت پرداخته شد و برای
مناطق آزاد نيز همانند ديگر نواحي كشور دچار بحران آب هستند كه جلوگیری از تخریب مرجان ها ،انتقال مرجانها از محدوده
گروه بندي آب مصرفي مناطق آزاد نيز بدين گونه اســت كه  5منطقه بندرگاه در دستور کار قرار گرفت و جابجایی مرجان ها از
از  7منطقه در نزديكي دريا قرار دارند كه آب اين مناطق توســط آب محل های ساخت و ساز بندر از آذر ماه سال  1394آغاز
شــيرين كن و چاه هاي نيمه عميق و ســد تامين مي شــود .و آب دو گردید .در حال حاضر از محل بازوی موج شــکن و دایک
منطقه ديگر نيز از سد و رودخانه تامين مي شود .اما چه باید کرد!!! آن حدودا  60،000قطعه مرجان جابجا شده است (مریم
راهکارهای برونرفت از این بحران به صورت زیر لیست میشوند:
محمدی ،رئیس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش).
-1استفاده از تکنولوژی روز دنیا در استفاده از آب باران ،مه و...
 -2استفاده از تكنولوژي روز دنيا در تهيه آب شيرين از آب دريا
جشنوارهبینالمللیفیلمسبزایراندرمنطقهآزاد
 -3ايجاد ساختار فعال مديريت فاضالب و بازچرخاني آب
ماکو
-4جایگزین کردن صنایعی مانند گردشــگری و بوم گردشگری بهجای
کشاورزی و کشت درخت و محصوالت با نیاز آبی باال
 -5بازنگری جدی در سیاستهای رشد و توزیع جغرافیایی جمعیت
 -6مدرنيزه كردن کشــاورزي و جوامع روســتایی با اعطای امتیازات
بیشتر و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به منظور افزایش بهرهوری
اقتصادی بخش کشاورزی
-7بازبینی الگوهای کشت با در نظر گرفتن امنیت غذایی ملی و بر اساس
میزان دسترسی به منابع منطقهای و بهرهوری اقتصادی
-8ایجاد سازمانهای تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه و افزایش
مشارکت کشاورزان و ظرفیتهای جمعی در مدیریت آب و کشاورزی
-9ایجاد بازار آب و کنترل حقابهها
-10تغییر وضعیت از مدیریت بحران (انفعالی) به مدیریت پیشــگیرانه
جشــنواره بین المللی فیلم ســبز ایران در شهریور ماه
(فعال)
 96همزمان با سراســر کشور طی سه شب در منطقه آزاد
(علی دهقان ،کارشناس سالمت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه)
ماکو در ســالن نمایش و بوستان امام خمینی برگزار شد
که در بوســتان امام خمینی با استقبال مردم روبرو شد.
پس از هر برنامه رئیس شــورای شهر ماکو آقای برگ نی
ای به سخنرانی درزمینه مسایل زیست محیطی ،بحرانها
و لزوم حفظ ،احیا و بهسازی منابع طبیعی ،محیط زیست
و آب پرداخته .همچنین در این ایام از برخی از فعاالن و
عالقمندان عرصه محیط زیست تقدیر به عمل آمد.
(مهدی ملکوتی خواه،سرپرســت مدیریت منطقه آزاد
ماکو)

دوميــن همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در
علوم کشــاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست
www.agrihamayesh.ir

صورتجلسه مشترک ســازمان منطقه آزاد ارس و ادارات کل
حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و غربی
بــه منظور رفــع تعارضات مابین منطقــه آزاد ارس و اداره
محیط زیســت اســتان آذربایجان غربی در تاریخ سوم دی
ماه  96جلســه ای مشترک تشــکیل گردید و از تصمیمات
این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشــاره کرد:
 -1اداره کل محیط زیســت استان تا تاریخ نهم دی ماه 96
نسبت به مشخص نمودن آن قسمت از اراضی داخله منطقه
حفاظت شــده مراکان که تحت تأثیــر فعالیتهای عمرانی و
ســرمایه گذاری منطقه آزاد ارس قرار گرفته است بررسی و
در خصوص حذف آنها از کل منطقه حفاظت شــده مراکان
پیشــنهادات الزم را جهت طرح در شــورای عالی حفاظت
محیط زیست اعالم نمایند.
 -2موضوع بررســی محیط زیســت آذربایجــان غربی در
خصــوص اراضی تداخلی برابر هماهنگی های به عمل آمده
طی جلســه ای با ســازمان منطقه آزاد ارس جهت مراجع
ذیصالح اعالم گردد.
 -3توافقات قبلی دو سازمان در راستای مدیریت و حفاظت
بهینه از مناطق حفاظت شــده مراکان و ایجاد امکانات الزم
در راســتای توانمند ســازی حفاظتی و ...بــه مرحله اجرا
درآید (فریده نقدی ،مســئول محیط زیست سازمان منطقه
آزاد ارس).
كال م ا مير
اى فرزند ،كســى كه مركبش شب و روز باشد ،او را مى برند،
هر چند به ظاهر ایســتاده باشد و مســافت را طى مى كند،
هر چند ،در امن و راحت غنوده باشد .و به یقین بدان كه به
آرزویت نخواهى رسید و از مرگ خویش رستن نتوانى .تو به
همان راهى مى روى كه پیشینیان تو مى رفتند .پس در طلب
دنیا ،لختى مدارا كن و سهل گیر و در طلب معاش نیكو تالش
كن ،زیرا چه بسا طلب كه به نابودى سرمایه كشد .زیرا چنان
نیست كه هر كس به طلب خیزد ،روزیش دهند و چنان نیست
كه هر كس در طلب نشتابد ،محروم ماند .نفس خود را گرامى
دار از آلودگى به فرومایگى ،هر چند تو را به آروزیت برساند.
زیــرا آنچه از وجود خویش مایه مى گذارى دیگر به دســتت
نخواهد آمد .بنده دیگرى مباش ،خداوندت آزاد آفریده است
(فرازی ازنامه ســی ویکم نهج البالغه ،از وصیت آن حضرت
(ع) به فرزندشــان امام حسن مجتبی (علیهما السالم) در آن
هنگام كه از صفین باز مى گشتند ،ترجمه عبدالحمید آیتی).
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