اخبار
لیپار تاالبی با آب های صورتی

³اسفند97³سالاول³شماره3

چکیده گزارش مركز پژوهش هاي
مجلس شوراي اسالمي در خصوص
برنامه سازگاری ملی برای کمیابی
آب در ایران

معاون رییس جمهور و رییس سازمان
حفاظت محیط زیست:خیالمان از رعایت
ضو ا بط ز یست محیطی د ر چا بها ر
راحت است

ایــران به عنوان قطــب منطقهای
انرژ یهای تجدیدپذیر شــناخته میشــود

استارتاپ
دانش آموزی سبز
2

اتمام مطالعات ارزیابی ریسک و
فاز شناخت وضعیت موجود ایمنی،
بهداشت و محیط زیست منطقه آزاد

استفاده از فناوری گرواسیس به
عنوان پایلوت در جزیره کیش

3

4

گزارش انتخابات انجمن سیستم های
سطوح آبگیر باران
4

سخن اول
با حضور معاونان وزیر جهادکشاورزی هفتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

هفتمین همایش ملی ســامانه های سطوح آبگیر باران با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر
و رئیس ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشــاورزی ،مهندس طهماســبی معاون وزیر
در امــور باغبانی ،مهنــدس اکبری معاون وزیر در امور آب و خــاک و جمعی ازمحققان،
صاحب نظران و رئیســان موسســه های تحقیقاتی وزارت جهادکشــاورزی چهارشنبه ۱
اســفند جاری در ســالن فجر ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشــاورزی برگزار شد.
دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس ســازمان در افتتاحیه این همایش با قدردانی از تالش
محققان پژوهشــکده حفاظــت خاک و آبخیزداری و همکاری معاونــت های باغبانی ،آب
و خاک وزارت جهادکشــاورزی در بیان اهمیت این رویداد علمی خاطر نشــان ســاخت:
طبیعت و منابع طبیعی دارای ســاختاری زنده اســت واجزای این اکوسیســتم به نحوی
هوشــمندانه با یکدیگــر در ارتباط منطقی هســتند که اگر این نظــم منطقی با دخالت
عوامــل خارجی برهــم بخورد کارکرد این اکوسیســتم دچار اختالل خواهد شــد؛ امروز
متاســفانه آن چــه بــه عنوان بحــران در منابع طبیعی شــاهد آن هســتیم ،در حقیقت
پاســخ طبیعت به زیاده خواهی های بشــر در بهره برداری ازاکوسیســتم طبیعی اســت.
مهندس طهماســبی معاون وزیر در امور باغبانی ســخنران دیگر این همایش ،با اشــاره
بــه نیــاز بخش اجرا در بهــره مندی از نتایج همایــش های علمی به ویــژه در مدیریت
بحران آب و خشکســالی بیان داشــت :کشــور ایران از دیرباز دارای اقیلم خشــک بوده
ونکتــه قابــل تامل دربازخوانــی زندگی گذشــتگان در زمینه تامین آب  ”،نحوه شــکل
گیــری زیســت بوم ایران” اســت؛ روحیه مشــارکت مردمــی و کار دســته جمعی مهم
تریــن رمز ماندگاری شــیوه زندگی ایرانیان در گذشــته اســت که از نتایج این ســبک
از زندگــی هوشــمندانه در اقلیم خشــکی مثــل ایــران ،ابداعات تمدن ســازی مانند
“کاریز” “ ،آب بندان”“ ،آب ســار”“ ،آب انبار”برای آیندگان کشــور بر جای مانده اســت.
مهنــدس اکبــری معاون وزیــر در امور آب و خاک ســخنران دیگر ایــن همایش ،از راه
انــدازی دفتر امور خــاک و آب در ذیل این معاونت در وزارت جهادکشــاورزی خبر داد
و افزود :در راســتای افزایــش همکاری معاونت امور خاک وآب وزارت جهادکشــاورزی
و ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشــاورزی ،مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت
جهادکشــاورزی از اعضای هیأت علمی این سازمان منصوب شده است و انتظار می رود با
هدایت علمی این بدنه تحقیقاتی شــاهد ارتقای مدیریت منابع آب و خاک کشــور باشیم.
دکتر نیک کامی رئیس پژوهشــکده حفاظت خاک و آبخیزداری با ارائه گزارشــی پیرامون
اقدام های آبخیزداری در استحصال آب و کاهش بحران کم آبی بیان داشت :روند نزولی
آب تجدید پذیر در کشور در کنار سایر عواملی چون کاهش ذخایر آب زیر زمینی و افزایش
وقوع ســیالب ها در سال های اخیر بیانگر لزوم استفاده از پتانسیل های مغفول در تامین

نیاز آبی گیاه به ویژه در مناطق خشک است به طوری که می توان از سیستم
ســطوح آبیگر باران به عنوان تمهیدی مناســب برای برداشــت رواناب های
ســطحی در تامین آب زیر زمینی و حفظ رطوبت پوشش گیاهی اشاره کرد.
دکتــر عرب خــدری دبیر علمی ایــن همایش و معــاون پژوهش و فناوری
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به اهداف برگزاری این همایش
بیان داشــت :بررسی راهکارهای استفاده از روش سیستم های سطوح آبگیر
باران در مدیریت بحران آب ،گرد و غبار و خشکسالی از جمله اهداف مهم این
همایش است که از میان  ۱۲۹مقاله پذیرفته شده ،مزیت های بهره مندی از
این روش در طرح های آبخیزداری و منابع طبیعی و کنترل فرسایش ،توسعه
باغات در اراضی شیبدار ،افزایش عملکرد دیمزارها ،تغذیه آب های زیرزمینی
و تامین آب برای جوامع شــهری و روســتایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی هــم چنین از برگــزاری پنل های تخصصی شــفاهی و پوســتری طی
روزهــای  ۱و  ۲اســفند در محل برگزاری این همایش واقع در ســالن فجر
ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشــاورزی خبــر داد و افزود :در ادامه
مراســم افتتاحیه  ،نشســت هم اندیشی تحت عنوان توسعه باغات در اراضی
شــیبدار با حضور مهندس طهماســبی معاون وزیر در امــور باغبانی برگزار
می شــود که در این نشســت نحوه اجرایی شدن نتایج این همایش از سوی
بخــش های اجرایی در تعامل با انجمن های علمی و بخش های تحقیقاتی با
حضوررئیسان موسسه ها و سازمان های همکار مور بررسی قرار خواهد گرفت.
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عملکردمان در  ۴۰ساله گذشــته در حوزه محیط زیست قابل دفاع نیست

بحــران آب ایــران در حــال ورود به پارادایم جدیدی اســت که اثــرات آن در زندگی
روزمــره میلیونهــا نفر نمایــان میگردد .امــروزه ،میانگین ســاالنه مصــرف آب در
ایــران حــدود  ۹۶میلیارد متر مکعب برآورد شــده اســت ،رقمی که  ۸درصد بیشــتر
از کل منابــع آبــی تجدیدپذیــر این کشــور ( ۸۹میلیــارد متر مکعــب) و حدود ۸۰
درصد بیشــتر از ســطح آســتانۀ کمبود آب در ایران (حدود  ۵۳میلیــارد متر مکعب)
اســت .راهکارهــای عملی کــه احتمــاالً میتوانند به ایــران در حل ایــن بحران آبی
کمــک کننــد را میتــوان در گروههایی دســتهبندی نمود کــه از این قرار هســتند:
 -1بهبود بهرهوری آب (به عنوان نمونه ،نوینســازی آبیاری ،گسترش گلخانهها ،و
بهینهسازی الگوی کشت)
-2توقف انتخابی برخی فعالیتهای آببر
در اینجا با توجه به عدم توازن بین عرضه و تقاضای پایدار آب ،اســتدالل میشــود که
کاهش احتمالی در مصرف آب از طریق راهکارهای با هدفگذاری بهرهوری ،برای تغییرات
این محاسبات در ایران کافی نخواهد بود .گرچه سیستمهای آبیاری نوین میتواند کمک
شــایانی به صرفهجویی آب در ســطح مزرعه بنماید ،اما اثربخشــی کلی آنها در کاهش
مصرف آب در ســطح حوضۀ آبریز ،زیاد نیست .عالوه بر این ،کمتر از نیمی از زمینهای
آبی در ایران (یعنی یک چهارم کل زمینهای زراعی) برای چنین تحولی مناسب هستند.
بنابرایــن ،میــزان صرفهجویــی آب از طریــق نوینســازی سیســتمهای آبیــاری در
ایــران (حــدود  ۷میلیــارد متر مکعب) در مقایســه با مقدار بســیار زیاد آبــی که باید
پیــش رو صرفهجویی شــود (حــدود  ۴۴میلیارد متر
ِ
کاهــش تأثیراتِ بحــرانِ
ِ
بــرای
مکعب) ،بســیار اندک خواهد بود .ســپس نشــان داده میشــود که هزینههای ســاالنه
ســازگاری بــا کمیابی آب در ایــران از طریق کاهــش در زراعت ،حــدود  ۲۵میلیارد
دالر یــا  ۵/۵درصــد تولید ناخالص داخلی پیشبینیشــده برای آینده اســت .بر مبنای
تحلیل ارائه شــده در ایــن مقاله ،نگارندگان گــزارش موارد زیر را پیشــنهاد میکنند:
تولیدکشــاورزی بایــد بــه طور قابــل توجهی کاهــش یابــد .حتی با وجــود کاهش
عامدانــه در کشــاورزی و زراعت ،این احتمــال وجود دارد که کمبود آب و فرســایش
خــاک منجــر بــه کاهــش ناخواســته و خــارج از کنتــرلِ تولیــد بخش کشــاورزی
در بلندمــدت گــردد .بــرای جبــران کاهش در مــواد غذایــی داخلی ،ایــران ناگزیر
خواهــد بــود  ۳۰۰دالر دیگــر بــه ازای هر نفر در هر ســال مــواد غذایــی وارد کند؛
سیاســتگذاران بایــد از تمجیــد از خودکفاییغذایــی دســت بردارند ،که بــا توجه به
محدودیــت منابــع طبیعی و دسترســی بــه فناوری در ایــران ،این کار تنهــا باری بر
دوش محیط زیســت و نســلهای آینــده خواهد گذاشــت .در عوض ،تمرکــز باید بر
تضمیــن امنیــت غذایی ملــت بدون توجه بــه محل تأمین آن باشــد .عــاوه بر این،
سیاســتهای جمعیتــی موافــق رشــد جمعیت کــه به دنبــال افزایش نــرخ باروری
(کــه در حال حاضر نزدیک به ســطح جایگزینی اســت) هســتند باید متوقف شــوند؛
کارشناســان بایــد تالشهــای خــود را معطوف بــه ایجاد یــک چارچــوب اثربخش
حاکمیــت آب بدارنــد که وضعیت فضایی دسترســی بــه آب و مجموعــهای از قواعد
اقتصــادی و عادالنــه بــرای توزیــع آب در میــان ذینفعان مختلف را شــامل شــود.
متخصصان همچنین باید به وضوح و به درستی ،حقایق را برای مردم و سیاستگذاران تشریح
نموده و از اظهارات پوپولیستی (مانند اینکه هم نجات کشاورزی و هم صرفهجویی آب ،ممکن
است) یا مطالب بیمحتوا (مانند «بحران آب» در برابر «ورشکستگی آبی) خودداری نمایند.
گزارش «یک برنامه ســازگاری ملی برای کمیابی آب در ایران» نوشته پاول محسن
مســگران و پویا آزادی توسط پروژه ایران  ۲۰۴۰دانشگاه استنفورد (Stanford Iran
 )2040Projectدر سال  ۲۰۱۸منتشر شد.
ترجمــه و انتشــار این گــزارش به معنای تائیــد محتوا و مضمون تمــام مباحث آن از
ســوی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاســت جمهوری نیست و صرفاً با هدف اطالعیابی
مدیرانــی کــه در معــرض مســائل و تصمیمگیریهای راهبردی هســتند می باشــد.

استارتاپ دانش آموزی سبز
با حضور عبدالرحیم کردی مدیرعامل ،معاونین و
مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار ،رئیس اداره
محیطزیســت چابهار و معاون آموزشوپرورش
شهرستان چابهار «برنامه استارتاپ دانشآموزی
سبز» و تجلیل از ایدههای برتر در کسبوکارهای
نــو منطبــق بــر پایــداری محیطزیســت
بــه مناســبت دهه مبارکــه فجر برگزار شــد.
این برنامه با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار،
اداره محیطزیست شهرســتان چابهار ،موسسه
فرهنگی و گردشگری موج و مرجان و دبیرستان
دانا و توانای دانشگاه بینالمللی چابهار برگزار و از
 ۱۰۰ایده ارسالشده از  ۵ایده برتر تجلیل به عمل آمد.

سواحل مکران؛ سواحل اقیانوسی ایران ،از جاسک هرمزگان در غرب تا بندر
گواتر سیستان و بلوچستان در شرق ،به گواه کارشناسان گردشگری یکیاز
مســتعدترین و بکرترین مناطق جهان برای گردشگری و کاوشگری است.
در محــدوده ســواحل مکــران حداقــل  ۴۰۰جاذبه طبیعــی ،جانوری و
تاریخی بکر و طبیعی شناســایی شــده اســت .ســاحلگردی در سواحل
مکــران در ایران بینظیر و در جهان کمنظیر اســت؛ جاذبههای طبیعی و
تاریخــی این منطقــه از پدیده منحصر بهفرد گلفشــان در غرب تا تاالب
صورتی در شــرق به گواه کارشناســان از معدود جاذبههای گردشــگری و
ژئوتوریســتی ایران اســت که همتایان انگشــت شــماری در جهان دارند.
تــاالب صورتــی لیپار در ســواحل مکــران از معدود پدیدههــای منحصر
بهفرد گردشــگری ایران اســت که همتایان انگشت شماری در جهان دارد.
تولیدکشاورزی باید به طور قابل توجهی کاهش یابد .حتی با وجود کاهش
عامدانه در کشاورزی و زراعت ،این احتمال وجود دارد که کمبود آب و فرسایش
خاک منجر به کاهش ناخواسته و خارج از کنترلِ تولید بخش کشاورزی در
بلندمــدت گردد .برای جبران کاهش در مــواد غذایی داخلی ،ایران ناگزیر
خواهد بود  ۳۰۰دالر دیگر به ازای هر نفر در هر سال مواد غذایی وارد کند؛
اختصاص  5هزار میلیارد تومان برای ایجاد نیروگاه خورشــیدی در
روستاها
نماینــدگان مجلــس بــا اختصــاص مبلــغ  ۵۰هــزار میلیــارد ریال از
منابــع ســپرده قرضالحســنه و عــادی بانکهــا بــرای ایجــاد نیروگاه
خورشــیدی در روســتاها و مناطــق محــروم موافقــت کردنــد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیرو (پــاون) ،نماینــدگان در
نشســت علنــی نوبت صبــح امروز مجلس شــورای اســامی و در جریان
بررســی جزئیــات بخش هزینهای الیحه بودجه ســال  98کل کشــور ،با
بنــد الحاقی پنــج و  6تبصره  16ماده واحده این الیحــه موافقت کردند.
براســاس بند الحاقــی پنج تبصره  16این الیحه؛ بانــک مرکزی جمهوری
اســامی ایران مکلف اســت از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی
بســیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از محل
منابع ســپردههای قرضالحســنه و عادی بانکها بــرای پرداخت به تعداد
یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشــیدی پنج کیلوواتی در روستاها
و حاشــیه شــهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصــد میلیون ریال با
بازپرداخت شــصت ماهه و نرخ چهاردرصد ( )%4اقدام نماید.
همچنیــن مابهالتفاوت نرخ ســود تا ســقف هزار میلیارد ریال نســبت به
نــرخ مصوب شــورای پــول و اعتبــار از محــل منابع بند «الــف» تبصره
( )18این قانون پرداخت میشــود که مســئولیت نصــب و راهاندازی این
نیروگاهها به صورت رایگان به عهده ســازمان بســیج مستضعفین میباشد.
گفتنــی اســت اســتفاده از تســهیالت ایــن بنــد منــوط بــه ارائــه
قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق از ســوی شــرکت تابعــه وزارت نیرو
اســت (پایــگاه اطــاع رســانی وزارت نیــرو 8 ،اســفند .)97

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز
که در سالن همایشهای بینالمللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد ،گفت:
به عنوان رئیس سازمان محیط زیست نمیتوانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم».
بــه گفته عیســی کالنتــری «نمی توانــم به مــردم دروغ بگویم کــه وضعیت
محیــط زیســت مــا بهتر شــده اســت چه قبــل و چه بعــد از انقــاب اصول
اولیــه حفــظ محیــط زیســت را رعایــت نکردیــم .حتــی مهندســان مــا
جهــت وزش بــاد را در محــل احــداث یــک نیــروگاه در نظــر نگرفتنــد».
وارد چهلمین ســال انقالب کشور شدهایم .کشــور در بخشهای فراوانی توسعه
پیــدا کــرده اســت .تقریباً در همه بخشها توســعه متناســبی نســبت به عمر
انقــاب پیــدا کردهایم .در بخش بهداشــت در بخش صنعــت در بخش خدمات
و واقعــاً عملکــرد انقالب قابل دفاع اســت.تنها حــوزهای که نــه تنها وضعیت
بهبود پیدا نکرده بلکه قربانی توســعه هم شــده محیط زیســت کشــور اســت.

خیالمان از رعایت ضوابط زیســت محیطی در چابهار راحت است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از منطقه آزاد
چابهار ،ضمن تقدیر از این سازمان برای رعایت ضوابط زیست محیطی در اجرای
پروژه ها ،موافقت خود را با توسعه این منطقه به ویژه در حوزه صنایع آب بر اعالم
کرد و اظهار داشت :خیالمان از رعایت ضوابط زیست محیطی در چابهار راحت است.

استارتاپ دانش آموزی سبز

با حضــور عبدالرحیم کردی مدیرعامل ،معاونین و مدیران ســازمان منطقه آزاد
چابهار ،رئیس اداره محیطزیست چابهار و معاون آموزشوپرورش شهرستان چابهار
«برنامه اســتارتاپ دانشآموزی سبز» و تجلیل از ایدههای برتر در کسبوکارهای
نو منطبق بر پایداری محیطزیســت به مناســبت دهه مبارکه فجر برگزار شــد.
این برنامه با مشــارکت سازمان منطقه آزاد چابهار ،اداره محیطزیست شهرستان
چابهار ،موسسه فرهنگی و گردشگری موج و مرجان و دبیرستان دانا و توانای دانشگاه
بینالمللی چابهار برگزار و از  ۱۰۰ایده ارسالشده از  ۵ایده برتر تجلیل به عمل آمد.

اولین کارگاه آموزشی تولید کود کمپوســت در منطقه آزاد اروند برگزار شد

کارگاه تولیــد کــود کمپوســت را در روســتای ســادات برگــزار کــرد.
بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقــه آزاد اروند در این
کارگاه کــه با هدف حفظ محیط زیســت ،تولید محصوالت ارگانیک و اشــتغال
ســبز به صورت پایلوت در روســتای ســادات آبادان برگزار شد؛ معاون فرهنگی،
اجتماعی و گردشگری ،مدیر سالمت بهداشت و محیط زیست این سازمان و تعداد
کثیری از روســتائیان منطقه و دوســت داران محیط زیســت نیز حضور داشتند.

ایرانی ها تولید روزانه  20میلیون تن زباله تولید می کنند /تولید پســماند در ایران
سه برابر استاندارد جهانی است

بــه گزارش ایســکانیوز بــه نقل از روزنامــه ابتکار  ،آخرین آمار اعالم شــده در
رابطــه با میــزان زباله تولیدشــده در ایران نشــان می دهد ایرانی ها ســاالنه
حــدود  20میلیــون تن زبالــه تولید می کنند .این آمار که از ســوی ســازمان
دهیاری ها و شــهرداری های کشــور ارائه شــد وقتی در کنار آمار ســال های
پیــش قرار می گیرد یــک نکته را تایید می کند؛ اینکه ایرانی ها بیش از ســایر
ملت های دنیا زباله تولید می کنند .براســاس گزارش ســازمان بهداشت جهانی
متوســط تولید زباله در جهان روزانه  300گرم اســت و براســاس آمارهای ارائه
شــده از ســوی وزارت کشــور ،ایرانی ها روزانه  700گرم زباله تولید می کنند.

ایران به عنوان قطب منطقه ای انرژ ی های تجدیدپذیر شــناخته می شود

اشتفان شولتز در نشست همکاری ایران و اتریش در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
با تاکید بر اینکه کشــور ایران به عنوان یک نیروی محرک در خاورمیانه شناخته
میشــود ،گفت :این کشــور به ســوی تحول در حوزه انرژیهــای تجدیدپذیر،
بهرهوری انرژی و توســعه تکنولوژیهای زیســت محیطی گام برداشــته اســت.
وی با اشــاره به سیاست کشور ایران برای تنوع بخشی به سند انرژی خود ،ادامه
داد :ایران از پتانســیلهای زیــادی در زمینه هیدروکربنات و اســتفاده از آنها
برخوردار اســت .از این رو تمایل کشــور ایران برای حرکت به سمت انرژیهای
تجدیدپذیر باعث شــده تا این کشور به عنوان یک قطب منطقهای شناخته شود.
اشــتفان شــولتز تاکید کــرد :ما در تالش برای کمک به کشــور شــریک خود
ایران هســتیم تا بتواند اســتاندارهای فنی را به تعامــات منطقهای تبدیل کند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه انرژیهــای پــاک تبدیل به یــک بخــش بالقوه در
همکاریهــای ایــران و اتریــش شــده اســت ،گفت :براین اســاس کشــور ما
درصــدد ســاخت مرکــز انرژیهــای ســبز اکولوژیــک در ایــران اســت.

خطرات بدون مرز :آماد ه  باش نظامی امریــکا در مقابل گرمایش جهانی

آخریــن نظرســنجی در ســال  ۲۰۱۸در  ۳هــزار و  ۵۰۰تأسیســات نظامــی
امریــکا نشــان داد کــه نیمــی از آنهــا در حال حاضــر با [عــوارض] عدم
ثبــات آب و هوایی ،شــامل خشکســالیها ،گرمای شــدید ،آتشســوزیهای
طبیعــی ،بادهــای شــدید و ســیالبهای داخلی دســت به گریبان هســتند
کــه بســیاری از آنهــا را بــا تهدیدهــای متعــدّ دی مواجــه کــرده اســت.

خبرنامه الکترونیکی محیط زیست وتوسعه پایدار | شماره سوم|اسفندماه 1397

اتمام مطالعات ارزیابی ریســک و فاز شــناخت وضعیت موجود ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
منطقه آزاد انزلی
جهت استقرار سیستم مدیریت  HSE-MSمطالعات فاز شناخت وضعیت موجود موجود ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست منطقه آزاد انزلی بصورت با هدف تعریف خط مشی و استراتژی سازمان منطقه آزاد انزلی ،جمع
آوری و تدوین قوانین ،ضوابط و دستورالعمل ها و برنامهریزی برای اجرایی نمودن خطمشی و اهداف استراتژی
سازمان از شهریور ماه سال  1397آغاز شد .در این مطالعه به منظور شناخت وضعیت موجود و فاصله ایمنی و
بهداشت و محیط زیست منطقه با معیارهای نظام HSE-MSضمن انجام مصاحبه با مدیران ارشد ،میانی و
کارشناسان مرتبط با مسائل ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و پیمانکاران شاغل در منطقه آزاد ،وضعیت کلی
سازمان منطقه آزاد انزلی از نظر زیر ساخت ها ،امکانات ایمنی و بهداشت( ،ایستگاه آتش نشانی  ،خودروها
و امکانات اطفاء حریق ،کارکنان آموزش دیده ،پایگاه امدادرسانی  ،اورژانس  ،مرکز بهداشت کارگری و )....
ستادهای مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفته و براساس چک لیست های تهیه شده میزان و نوع مخاطرات
 HSE-MSموجود در منطقه آزاد انزلی شناسایی و احصاء شد .تدوین و تهیه دستورالعمل ها و نظام نامه ها و
ضوابط الزم جهت استقرار سیستم مدیریت  HSE-MSدر منطقه آزاد انزلی از نتایج این مطالعه بوده است.

کارگاه برنــج ارگانیک منطقه آزاد انزلی
پیرو پروژه تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک با محوریت برنج ارگانیک به عنوان محصول اصلی کشاورزی در منطقه که با حمایت سازمان منطقه
آزاد انزلی و با هدف حفاظت از محیط زیست ،سالمت غذایی و توانمند سازی جوامع محلی از سال  1396آغاز شده است ،کارگاه آموزشی ترویجی
کشــت و تولید برنج ارگانیک با موضوع به ورزی تولید برنج ارگانیک در دو مرحله در  11روســتای منطقه برگزار شــد .این کارگاهها در روســتاهای
بلســکله امام جمعه باالمحله ،فشــتکه ،پیرعلیده ،چپرپرد پایین ،امین آباد ،گورابجیر صحرا ،چپرپرد زمان ،فتاتو ،حاجی بنده ،کویشا و سرخشکی با
حضور بیش از  200کشــاورز برگزار شــد که با استقبال بسیار زیاد کشاورزان کالس هایی اضافه بر پیش بینی صورت گرفته برگزار شد و کشاورزان
داوطلب کشت ارگانیک جهت توسعه این طرح و افزایش سطح زیر کشت مورد شناسایی قرار گرفتند .در این کارگاه ها اهمیت کشاورزی ارگانیک و
چگونگی تولید محصول برنج ارگانیک توسط آقای خوبزاد تولید کننده برنج ارگانیک و مدرس بین المللی کشاورزی ارگانیک ،مورد بحث و آموزش
قرار گرفت .حضور در این کارگاه ها رایگان و برای عموم آزاد بوده اســت .طرح ارگانیک کردن محصوالت کشــاورزی در راســتای برنامه ی پنجساله
منطقه آزاد انزلی از دو سال پیش در منطقه آغاز شده است.

روند افزایش دما در قطب شــمال از کنترل خارج شده است
همایش بزرگ پاکســازی ســواحل تیس با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی ومعاونت عمران و
مسولین منطقه آزاد چابهار
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چیزی که هماکنون در قطب شمال در حال اتفاق افتادن است ،یک عالمت
هشداردهنده به منظور ضرورت پیشگیری از گرم شدن بیشتر است .ضرورت
دستیابی به اهداف توافقنامهی پاریس آشکارا در قطب شمال قابل رویت است
زیرا این منطقه یکی از آسیبپذیرترین مناطق جهان محسوب میشود که
بهسرعت در حال تغییر است ،اگر ما سریعا کاری انجام ندهیم ،بهزودی در
معرض نابودی قرار میگیریم و راهی برای فرار نداریم.
اگر ما همین فردا تمام انتشــارت کربنی را متوقف کنیم ،دستهایمان درنهایت
بسته است .قطب شمال هنوز درحال گرم شدن است و تا پایان قرن ۵ ،درجهی
ســانتیگراد افزایش دما را تجربه خواهد کرد .واقعیت این است که ما بهسادگی
گازهــای گلخانهای زیادی تولید کردهایم و دیگــر راهی برای فرار از پیامدهای
آن نیست .براساس نتایج پژوهش جدیدی ،حتی اگر اهداف توافقنامهی پاریس
برآورده شــود ،دمای زمستانهای قطب شــمال تا سال  ۲۰۵۰حداقل  ۳درجه
و تا ســال  ۲۰۸۰تا  ۹درجه افزایش خواهد داشــت (درمقایسه با سطح قبل از
صنعتی شدن)

نشســت تخصصی مدیریت جامع حوزه های آبخیز در دانشــکده منابع طبیعی و محیط زیست بیرجند
برگزار شد
نشست تخصصی مدیریت جامع حوزه های آبخیز با همکاری انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
و انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ،انجمن آبخیزداری ایران با حضور مهندس یوسفی معاون آبخیزداری اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی و مسئولین دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و جمعی از دانشجویان روز
یکشنبه  19اسفند در محل سالن آمفی تئاتر پردیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این جلســه در خصوص روشــهای جمع آوری و استحصال آب در محیط های شهری ( خانگی ،اداری ) و همچنین
روش های ســنتی زراعت ســیالبی و مدیریت جامع حوزه آبخیز در محیط های غیر شهری با تکیه بر مشارکت مردمی
بحث و بررسی صورت گرفت.
در پایان تعدادی از دانشجویان سواالتی مطرح و پاسخ الزم از طرف مسئولین ارائه گردید.

مراسم روز درختکاری در مناطق آزاد
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مراسم همایش پیاده روی و پاکسازی ساحل دریا بمناسبت ۲۹دیماه روز هوای پاک منطقه آزاد اروند

استفاده از فناوری گرواسیس به عنوان پایلوت در جزیره کیش
کاشــت درختان بومی بدون آبیاری و صرف انرژی تکنولوژی گرواســیس یک راه حل ارزان
برای کاشت درخت در زمینهای پست و فرسوده است .این سیستم تاثیرات اقتصادی  ،زیست
محیطی و اجتماعی بزرگی را برای کشــورهای در حال توسعه یا توسعه یافته نوید می دهد .
ايــن تکنولــوژي که در ســال  2002توســط يــک مبتکر هلنــدي بنام پيتر هــوف ابداع
گرديــده و در ســال  2010توســط موسســه « »Popular Scienceبه عنــوان نوآوري
برتــر انتخــاب شــده و در ســال  2014نيز بدليــل عرضه موفــق اين تکنولــوژي در 30
کشــور دنيــا ضمــن رعايت مــوارد زيســت محيطي ،برنــده جايــزه « الله ســبز هلند»
گرديــده اســت .ایــن فناوری بــه گفته بنیان گــزارش تقلیــدی از مادرطبیعت میباشــد.
با توجه برنامه ریزی انجام شــده و با حضور نماینده شــرکت زيســت فناوري ســپهر باختر
 ،عرضــه کننــده دانــش و تجهيــزات اين شــرکت در ايران  ،طــرح پایلوت کاشــت نهال
درختــان بومــی بــه میــزان  75اصله توســط اداره محیط زیســت و با کمــک و همیاری
شــرکت آب نیــروی ماهتــاب کیش در تامیــن آب مورد نیاز ،در دســت اجرا می باشــد.

همایش های آتی
ششــمین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و
محیط زیست
www.6iccae.com/fa
اولین همایش ملی مدیریت و مهندســی ایمنی ،بهداشــت و
محیط زیست
www.hse-em.ir
چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی ،منابع طبیعی،
محیط زیست و گردشگری ایران
info@4icsda.ir
کنفرانس ملی مدیریت،گردشــگری و توسعه پایدار
info@tabriz2018conf.ir

گزارش انتخابات انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران
اعضای محترم انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران بدین
وســیله به اطالع می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
در تاریخ چهارشنبه  19دی ماه  1397در دانشگاه فردوسی-
دانشــکده منابع طبیعی و محیط زیست -سالن شورا برگزار
گردید که نتایج آن به شــرح ذیل اعالم می گردد:
اعضای اصلی هیئت مدیره:
 -1جناب آقای دکتر ســید محمد تاج بخش (رئیس هیئت
مدیره)
 -2جناب آقای دکتر سید جواد طباطبایی یزدی (خزانه دار)
 -3جناب آقای دکتر ابوالفضل مساعدی
 -4جنــاب آقای دکتر جهانگیر پرهمت (نایب رئیس)
 -5جناب آقای دکتر علی اکبر عباســی
اعضای علی البدل هیئت مدیره:
 -6جناب آقای دکتر محســن محسنی ساروی
 -7جنــاب آقای دکتر محمد علی قنادزاده
دریاچه نمک در بحرانیترین حالت ممکن قرار دارد

چهار عکس برتر در هفتمین همایش سامانههای سطوح آبگیر باران

ســید رضا موسوی ،مدیرکل محیط زیست استان قم:
حوضه دریاچه نمک در بین  ۳۰حوزه گرد و غبار کشــور رتبه نخســت
را دارد و در بحرانیترین حالت ممکن قرار گرفته اســت.
در حال حاضر  ۶تاالب زنده در اســتان قــم وجود دارد و ۱۰درصد از
مناطق اســتان قم جزو مناطق حفاظت شده است.
دو عامل گرد و غبار و گازهای آالینده باعث آلودگی هوای اســتان قم
میشود؛ گرد و غبار موجود در استان قم بخشی مربوط به داخل کشور
و برخی نیز منشــأ خارجی دارد؛ افزایش پدیده گرد و غبار در اســتان
قم موجب شــده است در سال های اخیر به عنوان آالینده اصلی استان
قم محسوب شود.
یکــی از دالیل افزایش آلودگی هوای اســتان قم ،وجــود تعداد باالی
موتورســیکلت است و این موضوع به یک معضل زیست محیطی تبدیل
شــده است که باید برای حل آن چارهای اندیشیده شود.
حیات وحش فروشی نیست
در صورت مشاهده فروش الکپشت  ،سمندر  ،مار آبی و  ...به نزدیکترین
اداره محیط زیســت با شماره چهاررقمی  ١۵۴٠اطالع دهید.
دوره آموزشی رعایت الزامات بهداشتی و زیست محیطی صنایع برای صنایع فعال منطقه آزاد ارس برگزار شد

بازرس اصلی انجمن:
جناب آقای دکتر هادی معماریان
بازرس علی البدل:
جناب آقای مهندس مصطفی طاهری
كال م ا مير
بــدان  ،اى فرزنــد ،که روزى بر دو گونه اســت یکى آنکه تو
آن را بطلبى و یکى آنکه او در طلب تو باشــد و اگر تو نزد او
نروى او نزد تو آید .چه زشــت است فروتنى هنگام نیازمندى
و درشــتى به هنگام بى نیازى  .از دنیایت همان اندازه بهره
توســت کــه در آبادانى خانــه آخرتت صرف مــى کنى .اگر
آنچه از دســت مى دهى  ،ســبب زارى کردن توست پس به
هر چه به دســتت نیامده  ،نیــز ،زارى کن  .داللت جوى از
آنچــه بوده بر آنچه نبوده  ،زیرا کارهــا به یکدیگر همانندند.
از آن کســان مباش که اندرز سودشــان نکند ،مگر آنگاه که
در آزارشــان مبالغت رود ،زیرا عاقــان به ادب بهره گیرند و
بــه راه آیند و ســتوران به زدن .هر غم و انــدوه را که بر تو
روى آرد ،به افســون شکیبایى و یقین نیکو ،از خود دور ساز.
هــر که عدالت را رها کــرد به جور و ســتم گرایید (فرازی
ازنامه ســی ویکم نهج البالغــه ،از وصیت آن حضرت (ع) به
فرزندشــان امام حسن مجتبی (علیهما السالم) در آن هنگام
كــه از صفین باز مى گشــتند ،ترجمــه عبدالحمید آیتی).

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
و

انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
مدیر مسئول :دکتر سید جواد طباطبايی يزدی
سردبیر :نجمیه هزارخوانی

najmieh2010@gmail.com

همکاران این شماره :زارعی ،خوش رأی ،اصالنی.

باتشــکر ويژه از حمایتهای جناب آقــاي مهندس معزالدین
مشاور محترم راهبردی دبیر شــورایعالی ،جناب آقای مهندس
رعیتی مدیریت محترم فنی و زیربنایی و ســرکار خانم کسرايي
مدير محترم روابط عمومي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري
و ويژه اقتصادي.

