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محیط زیست شهری
هتل شهر رویاها (چین)

ســاخت و ســاز «هتــل شــهر رویاهــا» طراحــی زاهــا
حدیــد اکنــون در شــبه جزیــره ی ماکائــو در چیــن
شــروع شــده اســت.هتل شــهر رویاهــا از دو بــرج متصل
بهــم تشــکیل شــده اســت کــه از کــف و از ســقف بهــم
چســبیده انــد و پــل هــای دیگــری نیــز ایــن دو بــرج را
در بخــش هــای مختلــف بهــم وصــل مــی کننــد .نمای
ایــن ســاختمان نمایــی پویــا و پیچیــده اســت ،ولــی
امــکان بهینــه ســازی برنامــه ریــزی داخلــی آن بــا
کاهــش بعضی ســازه هــای داخلــی وجــود دارد.شــرکت
 Melco Crown Entertainmentتوســعه
دهنــده و صاحــب بــازی هــای کازینــو و ســرگرمی در
آســیا از طراحــی و جزئیــات پــروژه بــرج هتــل خــود
در شــهر رویاهــا رونمایــی کــرد کــه در واقــع پرچــم
برافراشــته ایــن شــرکت در ماکائــو خواهــد بــود.
ایــن ســاختمان  40طبقــه دارد و زیربنــای آن  150هــزار
مترمربــع اســت .در کل ایــن هتــل  780اتــاق و ســوئیت
دارد .همچنیــن فضاهــای عمومــی و ســالن کنفرانــس،
تاالرهــای بــازی ،سرســرای ورودی ،رســتوران و اســپا و
اســتخر هــم در ایــن هتــل وجــود دارد.
ایــن هتــل همچنیــن گســتره ای از تســهیالت مالقاتی
و رخــدادی ،اتــاق هــای بــازی ،البی ،رســتوران ،چشــمه
آب و اســتخر روبــاز خواهــد داشــت .
طراحــی بــرج بــه برنامــه هــای پیچیــده ی بســیاری
بــرای هتــل در یــک لفــاف پیوســته منفــرد پاســخ گفته
اســت .ایــن طراحــی ،فضاهــای عظیــم عمومــی و اتــاق
هــای اعیانــی مهمــان را یــا یــک مهندســی ابتــکاری و
همبســتگی مفیــد ترکیــب نمــوده اســت.
طــرح کلــی مســتطیل شــکل ســایت بــه شــکل یــک
بلــوک یکپارچــه بــه بــاال گســترش یافتــه کــه داری
یــک ســری بازشــوهای خمیده اســت کــه در مرکــز برج
حفــره و گشــودگی ایجــاد نمــوده انــد .این ســازه عناصر
ســنتی معمارانــه بــام و دیــوار و ســقف را در هــم ادغــام
کــرده تــا یــک فــرم مجســمه وار خلــق نمایــد کــه
بســیاری از فضاهــای داخلــی هتــل را تعریــف میکنــد.

اســتخوان بنــدی نمایــان خارجــی بــرج پویایــی طــرح را
بــا قــدرت و بــه نحــو پــر معنــی تقویــت مینمایــد .ایــن
ســازه خارجــی طــرح بنــدی درون را بهینــه کــرده و
ســاختمان را در پوشــش خــود میگیــرد و ترکیــب بنــدی
ســاختمان را تعریــف میکند.انتظــار میــرود ایــن پــروژه
اوایــل ســال  2017تکمیــل گــردد.

محیط زیست

همایش کودک و طبیعت در استان خوزستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست خوزستان:همایش کودک و طبیعت
با حضور دکتر وهاب زاده استاد بوم شناسی دانشگاه مشهد و مترجم کتاب کودک و
طبیعت در شهر اهواز برگزار شد.

ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی شهری

هــدف ایــن مقالــه تجزیــه و تحلیــل اهمیــت و
محتــوای ارزیابــی اثــرات اجتماعــی در برنامــه ریــزی
شــهری اســت.
ارزیابــی اثــرات اجتماعــی  ،تالشــی نظــام منــد بــرای
شناســایی و تجزیــه و تحلیــل اثــرات اجتماعــی
یــک پــروژه و یــا طــرح پیشــنهادی روی فــرد ،
گــروه هــای اجتماعــی و یــا کل اجتماع  ،پیــش از فرایند
تصمیم گیری است.
اثــرات اجتماعــی برنامــه هــای شــهری بــه عوامــل
مختلفــی ماننــد کیفیــت مســکن  ،خدمــات محلــی
و محیــط زندگــی ،ارتقــاء ویژگیهــای شــهری ،
جدایی های قومی و نژادی و  . . .اشاره می کند .
در ایــن مقالــه عــاوه بــر بررســی هــای کلــی  ،بــه
بررســی ارزیابــی اثــرات در جامعــه فنالنــد بعنــوان
یــک نمونــه مــوردی خواهیــم پرداخــت  .در فنالنــد
قانــون ارزیابــی تاثیــر پــروژه هــای کاربــری اراضــی و
پــروژه هــای ســاختمانی در تاریــخ  2000/1/1میــادی
 ،بــه عنــوان بخشــی جدایــی ناپذیــر از برنامــه ریــزی
شــهری بــه اجــرا درآمــد.
تجــارب ارزیابــی تاثیــر اجتماعــی) (Social
 Impact Assessmentدر شــهر یووســکوله
بعنــوان یــک مطالعــه مــوردی مــی توانــد جالــب
توجــه باشــد.
• نیاز به ارزیابی اثرات در برنامه ریزی
تاثیــر برنامــه ریــزی چیســت؟ چگونــه ایــن موضــوع
یکــی از دغدغــه هــای برنامــه ریــزی اســت؟ پرســش
در خصــوص تاثیــرات و پیامدهــای ناشــی از آن
بیــش از فعالیــت هــای برنامــه ریــزی  ،بیشــتر بــا
سیاســت هــای شــهری و سیاســت هــای برنامــه ریزی
مرتبــط گردیده.
ایــون ریدیــن بعنــوان یــک نظریــه پــرداز معضــل اصلی
را بــه خوبــی توصیــف کرده اســت :
هــدف برنامــه ریــزی کاربــری اراضــی بــه عنـوان یــک
شــکل از تصمیــم ســازی یا سیاســت  ،مدیریــت اثربخش
تغییــرات محیطــی و کنتــرل توســعه شــهری اســت.
نقطــه قــوت برنامــه ریــزی  ،شــعار قــدرت در کنتــرل
و مدیریــت اســت.
حــال آنکــه شــروع مطالعــات از ایــن نقطــه همــواره این
برنامــه ریــزی را بصــورت یــک نمــاد ضعیــف اداری
بنیــان مــی نهــد] 1 [ .
بنابرایــن برنامــه ریــزی همــواره بــه شــعارهای مطــرح
شــده عمــل نمــی نمایــد و بطــور واضــح ســواالت
انتقــادی بــرای پرســش در خصــوص تاثیــرات وجــود
خواهــد داشــت  .ســواالت مطروحــه در مــورد تاثیــرات
برنامــه ریــزی دارای جنبــه هــای مختلــف اســت.
براســاس نظریــات ریدیــن حداقــل ســه راه مختلــف
بــرای درک کامــل مســئله وجــود دارد ســوال ســنتی در
ایــن بحــث ایــن اســت کــه تــا چــه حــد بــه اهــداف
و سیاســت هــای برنامــه ریــزی دســت یافتــه ایــم .
چگونــه و از چــه راهــی برنامــه عملــی گردیــده و پــس

از آن ســواالتی در خصــوص اثــر بخشــی برنامــه ریــزی
و یــا نقــاط ضعــف احتمالــی ایــن پروســه بــه عنــوان
بخشــی از فرآینــد برنامــه ریــزی مطــرح مــی گــردد.
اخیــرا دیــدگاه ســومی در خصــوص تاثیــرات  ،نظرهــا
را بــه خــود معطــوف نمــوده اســت :
نتایــج فرآینــد برنامــه ریــزی در تغییــرات زیســت
محیطــی  ،اجتماعــی  ،حفاظــت محیــط زیســت و رفاه و
ســامت جامعــه چیســت ؟
بخــش عمــده ای از ایــن تجزیــه و تحلیل ها  ،نارســایی
هــای پروســه برنامــه ریــزی در بخشــهای مختلــف را
برجســته مــی ســازد و بیانگــر میزان انحــراف از ایــده آل
هــای برنامــه ریــزی در بســیاری از مــوارد اســت.
دســتورالعمل ارزیابــی تاثیــر زیســت محیطــی ()EIA
و اجتماعــی ( )SIAو شــیوه هــای برنامــه ریــزی
مشــارکتی  ،یکــی از سیاســت هــا  ،ابزارهــا و روش های
اصلــی جهــت مشــروعیت بخشــیدن بــه پرســش های
محیطــی و اجتماعــی برنامــه ریــزی اســت.
ارزیابــی اثــرات فرآینــدی اســت کــه دســتیابی بــه نتایج
و پیامدهــای احتمالــی اجــرای برنامه توســعه ای را برای
تصمیــم ســازان میســر مــی ســازد .حاصــل ایــن فرآیند
معمــوال یــک ســند رســمی اســت کــه بیانیــه اثــرات
محیطــی خوانــده مــی شــود ] 2 [ .
ارزیابــی اثــرات را در اصــل مــی تــوان در
پــروژه هــای منفــرد ماننــد ســاخت بزرگــراه  ،نیــروگاه
و بنــادر و همچنیــن بصــورت گســترده تــر  ،در
برنامــه ریــزی هــا و سیاســت گــذاری هــا اعمــال نمود.
بــا ایــن حــال عمومــا ایــن ارزیابــی هــا در عمــل  ،اغلب
در ســطح پــروژه هــای منفــرد بــه کار برده شــده اســت.
انتقــادی کــه بــه سیســتم ارزیابــی تاثیــرات مــی شــود،
امتنــاع از طــرح مباحــث جــدی در خصــوص مســائل
عمومــی و تاثیــرات بلنــد مــدت آن و ارائــه روش هــای
جایگزیــن اســت.
در طــول ســالهای  1990میــادی  ،ضــرورت توجــه
بــه در نظــر گرفتــن اثــرات محیطــی و اجتماعــی
سیاســت هــا  ،طــرح هــا و برنامــه هــا در تعــدادی از
کشــورها احســاس شــد .
ایــن نــوع ارزیابــی  ،ارزیابــی اثــرات اســتراتژیک نامیــده
شــده اســت .در همیــن راســتا  ،ارزیابــی اثــرات برنامــه
ریــزی کاربــری اراضــی شــهری بــه موضوعــی مهــم
تبدیــل گردیــد.
• ارزیابی اثرات اجتماعی چیست ؟
ارزیابــی اثــرات اجتماعــی فاقــد تعریفــی پذیرفتــه شــده
بصــورت عمومــی و واحــد مــی باشــد .بــا ایــن حــال ،
محتــوا و موضــوع آن همــواره مشــتمل بر اجزایــی قابل
تشــخیص است.
براســاس تعریــف انجمــن بیــن المللــی ارزیابــی
اثــرات ( ، )IAIAارزیابــی اثــرات اجتماعــی ()SIA
شــامل مراحــل تجزیــه و تحلیــل  ،نظــارت و مدیریــت
پیامــد هــای اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،اعــم از
پیامدهــای مثبــت یــا منفــی کــه ناشــی از مداخــات

بـــرای فرهنـــگ ســـازی در ایـــن زمینـــه هـــا ائمـــه
جمع ــه و جماع ــات م ــی توانن ــد نق ــش بس ــزایی ایف ــا
کنن ــد و در ای ــن ای ــام ک ــه م ــردم بیش ــتر در مس ــاجد
و حســـینیه هـــا حضـــور دارنـــد در زمینـــه رعایـــت
مس ــایل زیس ــت محیط ــی در ای ــام مح ــرم و حت ــی
در ط ــول س ــال تذکرات ــی را مط ــرح نماین ــد.
ایـــن روزهـــا در شـــهر کـــه قـــدم میزنـــی ،از هـــر
کوچ ــه و خیاب ــان ک ــه گ ــذر میکن ــی ،گوی ــی ش ــهر
چهـــره عـــوض کـــرده و رنـــگ ماتـــم بـــه خویـــش
گرفتـــه اســـت .آرام آرام نـــوای یـــا حســـین و یـــا
ابالفض ــل از گوش ــه و کن ــار ش ــهر ب ــه گ ــوش م ــی
رســـد  .آری ! ایـــام ســـوگواری ســـرور و ســـاالر
شـــهیدان نزدیـــک اســـت. ...
ب ــی ش ــک حض ــور عاش ــقانه ی م ــردم در برپای ــی
مراســـمات عـــزاداری قابـــل احتـــرام و ســـتودنی
اســـت .هـــر کســـی ارادت خویـــش بـــه ســـرور و
س ــاالر ش ــهیدان ب ــه گون ــه ای نش ــان م ــی ده ــد .از
حض ــور در هی ــات ه ــا و مجال ــس ع ــزاداری گرفت ــه
تـــا اهـــدای خـــون و قربانـــی کـــردن و . ...
یکـــی از ســـنت هـــای پســـندیده ی مذهبـــی نیـــز
در ایـــن ایـــام ،اطعـــام نیازمنـــدان و پذیرایـــی از
ع ــزاداران حس ــینی اس ــت .ب ــه وی ــژه کس ــانی ک ــه
نـــذری دارنـــد ،ارادت خویـــش بـــه امـــام حســـین و
یارانـــش را بـــا پذیرایـــی از عـــزاداران بـــا شـــربت و
ش ــیر و آبمی ــوه و غ ــذا و  ...نش ــان میدهن ــد و ن ــذر
خویـــش را اینگونـــه ادا مـــی کننـــد.
ام ــا نکت ــه ی قاب ــل توج ــه در ای ــن بی ــن اینس ــت
ک ــه رعای ــت ش ــرایط بهداش ــتی و همچنی ــن حج ــم
وس ــیع توزی ــع اق ــام خوراک ــی و نوش ــیدنی ه ــا در
ایـــن ایـــام  ،منجـــر بـــه اســـتفاده ی بیـــش از حـــد
م ــردم از ظ ــروف یکب ــار مص ــرف م ــی گ ــردد .بای ــد

توجـــه داشـــت کـــه مصـــرف بیـــش انـــدازه ایـــن
ظ ــروف و بخص ــوص ع ــدم جم ــع آوری آنه ــا و ره ــا
ساختنش ــان در س ــطح ش ــهر ،ن ــه تنه ــا ب ــه زیبای ــی
شـــهر لطمـــه زده و کارگـــران عزیـــز شـــهرداری را
بـــه زحمـــت مـــی انـــدازد ،بلکـــه منجـــر بـــه بـــروز
معضـــات زیســـت محیطـــی میگـــردد .موضوعـــی
کـــه متاســـفانه معمـــوال رعایـــت نمـــی گـــردد و
مثـــا در حیـــن پخـــش شـــربت نـــذری بـــه دلیـــل
عـــدم وجـــود ســـطل آشـــغال یـــا کیســـه زبالـــه،
بیشـــتر لیوانهـــا روی زمیـــن انداختـــه مـــی شـــوند.
نگارنـــده بارهـــا مشـــاهده کـــرده اســـت کـــه
برخـــی از ســـینه زنـــان عزیـــز پـــس از اســـتفاده از

برنامــه ریــزی شــده (سیاســت هــا  ،برنامــه هــا ،
طــرح هــا و پــروژه ها) و هــر فرآینــد تغییــرات اجتماعی
کــه توســط مداخلــه گــران صــورت می پذیــرد .
تاثیــرات اجتماعــی برنامــه هــای شــهری بــه عوامــل
مختلــف  ،چــون کیفیــت مســکن  ،خدمــات و محیــط
زندگــی  ،ارتقــاء ویژگــی هــای شــهری  ،تفــاوت هــای
قومــی و نــژادی و  . . .اشــاره میکنــد .
بر مبنای نوشــته هــای بســیاری از محققــان و کارورزان
عرصــه ارزیابــی اثــرات اجتماعــی  ،در ایــن فرآینــد
مشــخصه هــای زیــر قابــل شناســایی خواهــد بــود:
• ارزیابــی اثــرات اجتماعــی بــه ارزیابــی تاثیــرات
محیطــی وابســته و مرتبــط اســت .
• ارزیابــی اثــرات اجتماعــی در ابتــدا  ،بــه منظــور ارائــه
یــک دانــش پایــه ای بــرای تصمیــم ســازان  ،در مرحله
برنامــه ریــزی انجــام مــی پذیــرد .
• ارزیابــی اثــرات اجتماعــی ابــزاری اســت برای توســعه
جایگزیــن هــا و تعییــن طیــف گســترده ای از پیامدهای
ایــن جایگزیــن ها .
• ارزیابــی اثــرات اجتماعــی ابــزاری اســت بــرای کاهش
و جبــران تاثیــرات مضــر اجتماعــی حاصــل از عــدم
تطابــق اقدامــات توســعه ای .
هیــچ گونــه نظریــه عمومــی اجتماعــی کــه از طریق آن
بتــوان آثــار موضوعات خــاص را شناســایی و توضیحات
علــت و معلولــی دقیقــی بــرای آن ارائــه نمــود وجــود
نــدارد .
در اغلــب مــوارد  ،اثــرات اجتماعــی دارای ویژگــی هــای
ســاختاری اســت کــه نتیجــه روابــط پیچیــده و پویــای
اجتماعــی اســت  .ماهیــت تغییــرات اجتماعــی بســته
بــه ابعــاد پــروژه توســعه ای و همچنیــن طبیعــت جامعه
میزبــان متفــاوت خواهــد بــود  .بــرای مطالعــه تغییــرات
اجتماعــی  ،محققیــن علــوم اجتماعــی مــی بایســت
از تمرکــز ســنتی بــر روی ســاختار ســازمان هــای
اجتماعــی پرهیــز و نســبت بــه یــک ارزیابــی پویــا از آثار
اجتماعــی برنامــه هــا اقــدام نماینــد.
عــاوه بــر مــوارد فــوق  ،یکــی از عناصــر کلیــدی
ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی  ،فراهــم نمــودن
روش هایــی بــرای تجزیــه و تحلیــل اثــرات اجتماعــی
از دیــدگاه گــروه هــای مختلــف جمعیتــی (اجتماعــی ،
ســنی  ،قومــی و  ) . . .اســت .
بنابرایــن  ،ارزیابــی اثــرات اجتماعــی را مــی بایســت در
چارچــوب دیــدگاه هــا و ارزش هــای مختلــف ذینفعــان
برنامــه توســعه ای بــه کار گرفــت  .روش ارزیابــی اثرات
اجتماعــی رویکــردی کثــرت گــرا داشــته  ،بــه شــکلی
کــه مــی توانــد ایــن تاثیــرات را در هــر دو جنبــه کمــی
وکیفــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهــد.
ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی پاســخگوی ســواالت زیــر
خواهــد بــود :
• چه چیزی تغییر خواهد کرد ؟
• در اثر این تغییر چه نتایجی حاصل خواهد شد ؟
• آیا گزینه های دیگری نیز وجود دارند ؟

مسایل محیط زیستی در ماه محرم

نذوراتـــی کـــه همشـــهریان محتـــرم بـــه دســـته
جـــات عـــزاداری مـــی دهنـــد یـــا نذوراتـــی کـــه از
ایســـتگاه هـــای صلواتـــی دریافـــت مـــی کننـــد،
ظ ــرف مربوط ــه را دقایق ــی در دس ــت نگ ــه داش ــته و
دهه ــا مت ــر باخ ــود حم ــل م ــی کنن ــد و از آنج ــا ک ــه
م ــکان مش ــخصی ب ــرای گذاش ــتن آن نم ــی یابن ــد
نهایت ــا آن را در گوش ــه ای ــی مانن ــد کن ــار خیاب ــان و
پی ــاده رو و ج ــوی آب ره ــا میکنن ــد.
شـــاید در نـــگاه اول بـــروز ایـــن مشـــکل
اجتنـــاب ناپذیـــر بنمایـــد  ،امـــا بـــا اندکـــی تامـــل
متوج ــه م ــی گردی ــم ک ــه ب ــا ی ــک برنام ــه ری ــزی
ســـاده مـــی تـــوان براحتـــی و تاحـــدود زیـــادی از

• چه جیزهایی را از دست خواهیم داد ؟
• چه چیزهایی به دست خواهیم آورد ؟
• چه کسانی بهره مند می گردند ؟
• چه کسانی آسیب خواهند دید ؟
یکــی از اصــول اساســی در ارزیابــی تاثیــرات زیســت
محیطــی و اجتماعــی اتصــال گزینــه هــای مختلــف
دیــدگاه هــای حرفــه ای در فراینــد برنامــه ریزی اســت .
آزمایــش مطالعــات ارزیابــی اثــرات اجتماعــی نشــان
دهنــده نقــش بالقــوه کارورزان اجتماعــی در عرضــه
دانشــی جدیــد بــه جامعــه برنامــه ریــزی بــود .
دانــش کارورزان مســایل اجتماعــی بــر اســاس
تجــارب آموزشــی و کارهــای عملــی روزمــره آنــان
تقویــت مــی گــردد  .بنابرایــن کارورزان اجتماعــی
بطــور مــداوم بــا عواقــب ناشــی از تغییــرات ســریع
اجتماعــی و برنامــه ریــزی هــای کوتــاه مــدت در
زندگــی مــردم مواجــه انــد .
مشــارکت عمومــی ( مشــارکت مــردم ) و ارزیابــی
اثــرات اجتماعــی مــی بایســت بــه وضــوح در فراینــد
برنامــه ریــزی بــا یکدیگــر در تعامــل باشــند  .نکتــه
ایــن اســت کــه بســادگی مشــارکت عمومــی یکــی
از مهمتریــن ابزارهــای جمــع آوری اطالعــات
بــرای ارزیابــی اثــرات اجتماعــی اســت و همچنیــن
ایــن مشــارکت بــرای توســعه ایــن اطالعــات بــا
ارزش جهــت ارزیابــی کلــی ضــروری خواهــد بــود .
مصاحبــه هــا  ،نظرســنجی هــا  ،کارگاه هــای آموزشــی
و  . . .اغلــب بــه عنــوان ابزارهــای مشــارکت عمومــی
اســتفاده مــی شــوند و بــه راحتــی مــی توانند بــه منظور
مطالعــه تاثیــرات بــر ســاختارهای اجتماعــی منطقــه
مــورد مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .
از آنجــا کــه هــدف ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی  ،پیــش
بینــی و ارزیابــی آثــار و نتایــج مداخــات برنامــه ریــزی
شــده در آینــده و شــرایط مختلــف اجتماعــی میباشــد ،
تفســیر خروجــی « درســت « یــا « حقیقــت « محتــوای
روشــنی نــدارد و ایــن امــر مــی توانــد رقابتــی میــان
حقیقــت و چشــم انــداز باشــد .
بدیهــی اســت کــه ارزیابــی اثــرات اجتماعــی مــی
بایســت در چارچــوب هــای محلــی درک گــردد .
هــدف  ،ایجــاد یــک فراینــد ارزیابــی اســت کــه قــادر به
شناســایی کالبــد های متفاوت شــناخت باشــد .
• مزایــای بــه کارگیــری ارزیابــی اثــرات اجتماعــی برای
برنامــه ریــزی و اجتماع
نیــاز بــه ارزیابــی اثــرات اجتماعــی در برنامــه ریــزی
شــهری روشــن اســت  .در ایــن مقالــه برخــی از تجــارب
ایــن ارزیابــی در فنالنــد شــرح داده شــد  .بــا توجــه بــه
مــوارد ذکــر شــده  ،فوایــد ارزیابــی اثــرات اجتماعــی در
برنامــه ریــزی را مــی تــوان در دو ســطح مشــاهده نمود .
ســازمان هــای برنامــه ریــز مــی تواننــد در مــوارد زیــر از
ایــن ارزیابــی بهــره منــد شــوند :
• تجزیه و تحلیل سیستماتیک داده های مشارکت .
• درک بهتــر شــرایط اجتماعــی و آثــار برنامــه هــا و
ارتبــاط بیــن دنیــای اجتماعــی و مــادی .
• مدیریت بهتر رشد یا رکود شهری .
• ابزاری برای مدیریت تضادها .
• ابزاری برای توسعه کیفیت محیط .
• درک بهتر مضامین پایداری اجتماعی .
عــاوه بــر ایــن ارزیابــی اثــرات اجتماعــی را مــی تــوان
بــه عنــوان ابــزاری بــرای توانمنــد ســازی و پایــداری
جامعــه دیــد .
ارزیابی اثرات اجتماعی :
• بــر اســاس دانــش بومــی و بــا بهــره گیــری از
فرایندهــای مشــارکتی بنــا شــده اســت .
• افزایــش ســطح آگاهــی و درک جامعــه و قــرار دادن
شــهروندان در موقعیــت بهتــر بــرای درک مفهــوم
گســترده تــر از برنامــه پیشــنهادی .
• ترویج توسعه و توانمندسازی اجتماع .
• توســعه ســرمایه اجتماعــی  :شــبکه هــای اجتماعــی
و اعتمــاد
• افزایــش دانــش بخشــی از حامیــان پــروژه و اجتمــاع
تحــت تاثیــر آن .

وقـــوع ایـــن پدیـــده زشـــت جلوگیـــری نمـــود.
بطـــور مثـــال مـــی توانیـــم بـــه جـــای نـــذر
کـــردن شـــربت و  ، ...بـــه افـــراد نیازمنـــدی کـــه
مـــی شناســـیم ( و کـــم هـــم نیســـتند )...کمـــک
کنیـــم و یـــا هزینـــه ی آن را در اختیـــار موسســـات
خیری ــه ق ــرار دهی ــم .ام ــا ب ــرای کاه ــش معض ــات
زیســـت محیطـــی در ایـــن ایـــام چنـــد پیشـــنهاد
ســـاده مطـــرح مـــی گـــردد کـــه عبارتنـــد از :
 .1همش ــهریانی ک ــه ن ــذر خ ــود را در لی ــوان ه ــا و
ی ــا بس ــته ه ــای ی ــک ب ــار مص ــرف ادا م ــی کنن ــد،
س ــطل زبال ــه ی ــا کیس ــه ه ــای زبال ــه ب ــزرگ نی ــز
تهی ــه ک ــرده و در مح ــل ق ــرار دهن ــد ت ــا از پخ ــش
و پ ــا ش ــدن ای ــن ظ ــروف جلوگی ــری ش ــود.
 .2روس ــای هیئ ــت ه ــای ع ــزاداری و مداح ــان و
ذاکری ــن اه ــل بی ــت ،ع ــزادارن را در ای ــن خص ــوص
توجی ــه نماین ــد و از ع ــزاداران بخواهن ــد ت ــا ظ ــروف
ن ــذورات را پ ــس از اس ــتفاده صرف ــا در مح ــل ه ــای
مش ــخص ق ــرار داده و جم ــع آوری نماین ــد.
 .3ب ــا توج ــه ب ــه س ــرطان زا ب ــودن لی ــوان ه ــای
پالس ــتیکی ،حت ــی الم ــکان ب ــرای نوش ــیدنی ه ــای
گ ــرم مانن ــد چ ــای از لی ــوان ه ــای کاغ ــذی اس ــتفاده
ش ــود.
 .4ب ــرای فرهن ــگ س ــازی در ای ــن زمین ــه ه ــا ائم ــه
جمع ــه و جماع ــات م ــی توانن ــد نق ــش بس ــزایی ایف ــا
کنن ــد و در ای ــن ای ــام ک ــه م ــردم بیش ــتر در مس ــاجد و
حســینیه هــا حضــور دارنــد در زمینــه رعایــت مســایل
زیســـت محیطـــی در ایـــام محـــرم و حتـــی در طـــول
س ــال تذکرات ــی را مط ــرح نماین ــد .انش ــاء ا ...ک ــه ب ــا
رعای ــت ن ــکات زیس ــت محیط ــی ،همگ ــی بتوانی ــم از
فیوض ــات ای ــن م ــاه به ــره من ــد ش ــویم.

تازه های محیط زیست
شگفتیهای طبیعت در مسابقه منومحیط زیست!
انتخــاب بهتریــن تصاویــر
از مســابقه «مــن و محیــط
زیســت» کــه از ســوی آژانــس
محیــط زیســت اروپــا برگــزار
شــد بــا شــرکت  48عکــس
از  34کشــور اروپــا آغــاز شــده
اســت.
بــه نقــل از ســرویس محیــط زیســت خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا)،
آژانــس محیــط زیســت اروپــا 48 ،عکــس از  34عــکاس را ب ه عنــوان کاندیدای
شــرکت در مســابقه عکــس بــا موضــوع «مــن و محیــط زیســت» برگزیــده و
نظرســنجی بــرای انتخــاب بهتریــن عکــس تــا تاریــخ  15نوامبر برای شــرکت
عمــوم عالقمنــدان ادامــه خواهــد یافت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از گاردیــن ،برنــده ایــن مســابقه کــه از ســوی
مــردم انتخــاب میشــود،
صاحــب جایــزه 500
یورویــی خواهــد شــد.
ضمنــا برنــده ســایر
ایــن
بخشهــای
مســابقه توســط هیئتــی
از متخصصــان انتخــاب
خواهــد شــد .برخــی
تصاویــر برگزیــده بــرای شــرکت در ایــن مســابقه در روزنامــه گاردیــن منتشــر
شــده اســت.
بزرگترین راهپیمایی محیط زیستی جهان برگزار می شد

یک راهپیمایی محیط زیسـتی اسـت که  21سـپتامبر  30 /شـهریور همزمان با
مالقـات وزرا و رؤسـای کشـورهای جهان در سـازمان ملل برگـزار می گردید.
بـه نقل از سـایت خبری محیط زیسـت ایـران ( ،)IENAایـن راهپیمایی برای
اطالع رسـانی هرچه بیشـتر در خصوص تغییرات آب و هوایی و محیط زیسـتی
و اثـرات سـوء آنهـا بـا حضور تعـداد زیـادی از مردم و بیـش از یکهزار سـازمان،
موسسـه ،دانـش آمـوز و گروه های حمایت از محیط زیسـت در نیویورک و دیگر
نقـاط جهان صـورت گرفت.
از آنجایـی کـه بـان کـی مـون – دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد اخیـرا بـر
روی خطـرات جـدی کـه محیـط زیسـت را تهدیـد مـی کنـد تاکیـد کـرده و از
دولـت هـا خواسـته اسـت تـا هـدف مشـترکی بـرای کاهـش چشـمگیر
آلودگـی های زیسـت محیطی و گرمایش زمین را پیـش بگیرند ،برگزارکنندگان
این مراسـم از مردم جهان ،سـازمان ها و دولت ها دعوت کرده اسـت تا نسـبت
بـه برگزاری راهپیمایی هـای همزمان در نقاط گوناگون جهـان اقدام کنند.
ایـــن حرکـــت بـــا شـــعار «عمـــل ،بهتـــر از ســـخن اســـت»
(  )ACTION, NOT WORDSآغـــاز و در حـــال حاضر جهانی
شـــده اســـت .گروه های بزرگـــی از مردم در شـــهرهای لنـــدن ،برلین،
بوگوتـــا ،اســـتانبول ،پاریس ،ریو ،دهلـــی ،ملبورن ،ژوهانســـبرگ ،الگوس،
دبی ،نیویورک و اکثر کشـــورها از جمله آمریکا ،مصر ،عربســـتان ،روســـیه،
فرانسه ،ســـنگال ،پرو ،برزیل ،کلمبیا ،اســـپانیا ،نیجریه ،آلمان ،استرالیا ،کانادا،
دانمـــارک و انگلیـــس به این حرکت پیوســـته اند.
هـدف ایـن راهپیمایـی درخواسـت اقـدام فـوری مـردم و دولـت ها بـرای ایجاد
نوعـی اقتصـاد جهانـی اسـت که هـم برای مـردم و هـم برای محیط زیسـت و
کره زمین مناسـب باشـد تا زمین از تغییرات آب و هوایی ناشـی از فعالیت های
انسـانی در امان باشد.

خبر
برگزاری نخستین سمینار ملی رودخانه کارون

بـه گـزارش خوزسـتان امروز  ،این جلسـه علمی در خصوص بررسـی راهکارها
وآینـده نگـری به کارگیری پتانسـیلهای علمی و پژوهشـی رودخانـه کارون در
احیـا اراضـی کشـاورزی  ،صنعـت و انـرژی و بررسـی تاثیـرات منفـی کشـت
و صنعـت نیشـکر بـر رودخانـه کارون و جلوگیـری از آلودگـی محیـط زیسـت
برگزار شـد .
مشـاور اسـتاندار خوزسـتان در امـور آب با اشـاره بـه تغیر اقلیمـی در منطقه در
طـول چنـد سـال اخیـر  ،بیان کرد  :توسـعه جمعیت در شـهر ها و روسـتا های
اطراف رود خانه کارون از جمله عواملی اسـت که در بخشـهای مختلف زیسـت
محیطـی منطقه در امور کشـاورزی و صنعـت در حاشـیه کارون باعث افزایش
مصرف آب شـده است .
« مهـدی قمشـی » کارون را یـک سـرمایه ملی خوانـد  ،وادامـه داد  :رودخانه
کارون یک هویت و سـرمایه ملی اسـت و زینت بخش شـهر های خوزسـتان
اسـت و بایـد از آثار تاریخـی و باسـتانی آن حفاظت کنیم .
وی افـزود  :وضعیـت کارون امـروز به مرحله حسـاس و بحرانی رسـیده اسـت
وبایـد در احیـا و نجات آن تلاش کنیم .
الزم بذکـر اسـت کـه کنفرانـس ملـی فرصـت ها و پتانسـیل هـای رودخانه
کارون در توسـعه شـهرها و حومه هم مسـیر ،ششـم لغایت هشـتم اسـفند ماه
 ۱۳۹۳در اهـواز برگـزار خواهـد شـد و هـدف اصلـی آن بررسـی مسـائل ،روند
جـاری و تحـوالت الزم در بـه کارگیـری فرصت ها و پتانسـیل هـای رودخانه
کارون در توسـعه شـهرها و حومـه هم مسـیر می باشـد.

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

چهاردهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی محیـط زیسـت دوم تـا پنجم اسـفندماه
برگـزار می شـود
چهاردهمین نمایشـگاه بین المللی محیط زیسـت با شـعار اقتصاد سـبز اقتصاد
مقاومتـی بـا حضـور سـازمانها ،نهادهـا  ،صنایـع ،شـرکت ها و تشـکل های
مردمی محیط زیسـتی از دوم تا پنجم اسـفندماه در محل دائمی نمایشگاههای
بیـن المللی تهـران برگزار می شـود.
بـه نقل از پایگاه اطالع رسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت (پـام)  ،مجید
فدایـی سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی سـازمان حفاظت محیط زیسـت و
رییـس سـتاد برگـزاری چهاردهمیـن نمایشـگاه بیـن المللی محیط زیسـت با
بیـان ایـن مطلـب اظهار داشـت :این نمایشـگاه که یکـی از مهمتریـن رویداد
زیسـت محیطـی کشـور در نیمه دوم سـال جاری اسـت  ،بـه مـدت  4روز و از
تاریـخ دوم تـا پنجـم اسـفند ماه برگزار میشـود و در آن شـرکت هـای داخلی
و خارجـی جدیدتریـن وآخرین پیشـرفتها و دسـتاوردها و تکنولـوژی های خود
در زمینـه محیـط زیسـت و صنایـع مرتبط در بخـش های تولیـدی و خدماتی
را ارایـه مـی کنند.فدایی ،هدف از برگزاری نمایشـگاه را بسـتر سـازی مناسـب
بـرای مشـارکت عمومـی در حفاظت از محیط زیسـت ،معرفـی توانمندیهای
محیـط زیسـتی در بخـش خدمات فنی و مهندسـی ،آشـنایی بـا مدیریتهای
زیسـت محیطـی ،سـازمانها و مراکـز آموزشـی و پژوهشـی و اطلاع رسـانی
زیسـت محیطی عنـوان کرد.
عالقمندان جهت شـرکت در چهاردهمین نمایشـگاه بین المللی محیط زیست
می توانند بـه آدرس  www.mtadbir.comمراجعه نمایند.
بازگشت زودهنگام آلودگی به آسمان کالنشهرها
در روزهـای پایانـی هفتـه
گذشـته با نفـوذ سـامانه هوایی
جدید ،کیفیت هوای شـهرهای
بـزرگ و صنعتـی کشـور افـت
محسوسـی داشـت.
در تهـران صعـود  ۷۰پلـهاي
آلودگـي هـوا موجـب شـد
هـواي پـاك روزهاي دوشـنبه
و سهشـنبه هفتـه گذشـته ،بـه هـواي ناسـالم بـراي گروههـاي حسـاس و در
مرز هشـدار تبديـل شود.براسـاس آخرين پيشبينيهاي سـازمان هواشناسـي،
كاهـش كيفيـت هـوا در شـهرهاي صنعتـي و افت دما در شـرق كشـور تـا روز
دوشـنبه ادامـه مييابـد.
بـا توجـه بـه اطالعـات بهدسـت آمـده از دسـتگاههاي سـنجش آلودگـي
هـوا مشـخص شـد كه روز جمعـه غلظت آالينـده ذرات معلق كمتـر از 2.5
ميكـرون در مقايسـه با روزهاي گذشـته افزايش چشـمگيري يافت و ديروز
هـواي تهران با شـاخص  ،130براي گروههاي حسـاس در شـرايط ناسـالم
قـرار گرفـت .شـاخص كيفيـت هـوا همچنيـن طـي روزهـاي چهارشـنبه و
پنجشـنبه گذشـته بهترتيـب 60و 100بـود .در شـهرهاي بزرگ نظيـر اهواز
و اصفهـان نيـز وضعيـت هوا آلـوده بود.

