شرکت در نمایشگاه روز علم

زیست سپهر

در این نمایشگاه انجمن علمی محیط زیست
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با یک غرفه
مستقل و ارائه دستاوردها ،تجهیزات آموزشی و
پرداختن به بحرانهای زیست محیطی فعالیت
خود را آغاز نمود .اعضای انجمن علمی محیط
زیست به همراه دانشجویان عالقمند این گروه با
حضور در غرفه محیط زیست با تسلط کامل بر
موضوعات به آموزش ،فرهنگ سازی و نمایش
دست آوردهای گروه محیط زیست دانشکده منابع
طبیعی در طی سه روز برگزاری نمایشگاه
پرداختند .با توجه به حضور طیفهای مختلف از
اقشار جامعه (خردساالن ،دانش آموزان مقاطع
مختلف تحصیلی ،دانشگاهیان ،ادارات دولتی و )...
فرصت مناسبی بود تا به اهمیت حفظ محیط
زیست و مقابله با بحرانهای کم آبی ،ریزگردها،
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خشکسالی و حفاظت از گونههای مختلف جانوری
پرداخت ،که خوشبختانه با استقبال قابل توجه به
ویژه دانش آموزان قرار گرفت .همچنین اعضای
انجمن علمی محیط زیست به بحث و تبادل نظر
با گروههای مختلف در زمینه همکاریهای بین
رشتهای با رشتههایی مانند هنر و معماری ،باستان
شناسی ،فناوریهای نانو ،جنگلداری ،مرتع و
آبخیز ،احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،جامعه
شناسی و  ...پرداخته و اعالم همکاری نمودند.
شرکت در گفتگوها و سخنرانیهای برگزار شده
مانند بحران و آب و خشکسالی و راههای ارتباط
موثر از جمله فعالیتهای موثر انجمن علمی
محیط زیست در این دوره از نمایشگاه روز علم
بودند.

شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان البرز

زیست سپهر

Biosphere

در این نمایشگاه انجمن علمی-دانشجویی محیط
زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با
یک غرفه مستقل و ارائه دستاوردها ،تجهیزات
آموزشی و پرداختن به مسائلی مانند معرفی نماد
تنوع زیستی استان البرز ،معرفی تنوع زیستی غنی
استان البرز و مناطق حفاظت شده این استان،
معرفی دستاوردهای پژوهشی اساتید گروه محیط
زیست در زمینههای مختلف چالشهای زیست
محیطی استان البرز و کشور ایران ،معرفی لوازم و
وسایل آزمایشگاهی و نمونه برداری جهت انجام
مطالعات پژوهشی در زمینه محیط زیست ،آموزش
و تشویق مراجعه کنندگان از سطوح دانش آموزان
تا مسئوالن استانی و کشوری جهت اهمیت دادن
به مطالعات محیط زیستی و حفاظت از محیط
زیست کشورمان و همچنین تهیه و پخش
بروشورها و پوسترهای آموزشی فعالیت خود را
آغاز نمود .اعضای انجمن علمی-دانشجویی محیط
زیست به همراه دانشجویان عالقمند این گروه با
حضور در غرفه محیط زیست با تسلط کامل بر
موضوعات به آموزش ،فرهنگ سازی و نمایش
دست آوردهای پژوهشی گروه محیط زیست
دانشکده منابع طبیعی در طی پنج روز برگزاری
نمایشگاه پرداختند .با توجه به حضور طیفهای
مختلف از اقشار جامعه (خردساالن ،دانش آموزان
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مقاطع مختلف تحصیلی ،دانشگاهیان ،کارکنان
ادارات دولتی ،مسئوالن رده باالی استانی مانند
استاندار ،مدیر پژوهشهای آموزش و پرورش،
مدیر کل حفاظت محیط زیست ،مدیر کل اداره
حوادث غیر مترقبه استان البرز و همچنین اعضای
شورای شهر کرج و شرکتهای مختلف دولتی و
غیر دولتی و همچنین ریاست محترم پردیس و
مدیران بخشهای مختلف) فرصت مناسبی بود تا
به اهمیت حفظ محیط زیست و مقابله با
بحرانهای کم آبی ،ریزگردها ،خشکسالی و
حفاظت از گونههای مختلف جانوری به خصوص
گونه افعی البرزی به عنوان نماد تنوع زیستی
استان پرداخت ،که خوشبختانه موضوع معرفی
نماد تنوع زیستی استان البرز مورد استقبال
مسئوالن استانی قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت
هرچه بهتر معرفی کردن این نماد از سوی
مسئوالن ارائه شد .همچنین اعضای انجمن
برنامهای را به صورت زنده از رادیو البرز در
خصوص معرفی نماد تنوع زیستی استان البرز اجرا
نمودند و به اهمیت و توضیح در مورد نماد تنوع
زیستی در این برنامه پرداختند .در بخش آموزش
نیز هماهنگیهایی با آموزش و پرورش صورت
گرفت.
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انتشار نشریه زیست سپهر

زیست سپهر

نشریه علمی تخصصی زیست سپهر از سال 4944
فعالیتهای انتشاراتی خود را شروع نموده است
که تا سال  4931تعداد  41شماره از آن به صورت
ناپیوسته منتشر شده است .با توجه به اهمیت
نشریات در اطالع رسانی و نشر یافتههای علمی و
همچنین اخبار و اطالعات به روز در زمینه هر
رشته ،انجمن علمی دانشجویی محیط زیست با
تغییرات کلی در قسمت نشریه زیست سپهر و با
رویکردی جدید این نشریه را به چاپ رساند که
شماره اول این نشریه در سال  31به جشنواره
نشریات دانشجویی دانشگاه تهران نیز ارسال
گردیده است .انجمن علمی دانشجویی محیط
زیست در نظر دارد تا با استفاده از پتانسیلهای
موجود در دانشگاه تهران و همچنین پتانسیلهای
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دانشجویان محیط زیست به خصوص دانشجویان
تحصیالت تکمیلی این نشریه دانشجویی را با
بهترین نحو منتشر نموده و در سطح کشوری
مطرح نماید .همانطور که در شماره اول این
نشریه هم در هیئت تحریریه ،داوران و مقالههای
دریافتی سطح کشوری در نظر گرفته شده و
مبنای فعالیتها از همان ابتدا برای شرکت در
جشنوارههای ملی و بینالمللی گذاشته شده است.
امید است با مساعدتهای مسئوالن و اهتمام
دانشجویان بتوانیم با برنامه ریزی بلند مدت برای
این نشریه در سطح ملی و بینالمللی آن را مطرح
نماییم .شماره دوم این نشریه نیز در زمستان
 4931به چاپ رسید.

گرامیداشت روز ملی کوهستان

زیست سپهر

Biosphere

متأسفانه با توجه به وجود رشته کوهها و
کوهستانهای گسترده در سطح کشورمان و
همچنین وجود مناطق حفاظتی کوهستانی هنوز
شناخت کافی از این اکوسیستمها در میان جامعه
دانشجویی و دانش آموزی و جوامع محلی وجود
ندارد .با توجه به اینکه الزمه حفاظت از
اکوسیستمهای مختلف شناخت فواید و اهمیت
آن اکوسیستمها میباشد ،نیاز است تا
فعالیتهای آموزشی و فرهنگ سازی میان
دانشجویان ،دانش آموزان و جوامع محلی جهت
پی بردن به اهمیت حفاظت از این اکوسیستم
ارزشمند داده شود .برنامه بزرگداشت روز جهانی
کوهستان از روز  41آذر ماه با تکثیر و پخش
ویژه نامه انجمن علمی-دانشجویی محیط زیست
در ارتباط با کوهستان در مراسم اختتامیه
جشنواره پژوهشهای استان البرز شروع به کار
شد .در واقع در این گاهنامه سعی شده بود تا
جنبههای مختلف اهمیت کوهستان و دالیل
نامگذار ی این روز به عنوان روز جهانی کوهستان
مطرح و معرفی گردد .با توجه به سیمای
کوهستانی کشورمان و همچنین اهمیت حیاتی
این اکوسیستم ارزشمند بر زندگی حداکثری
جمعیت کشورمان به صورت مستقیم و غیر
مستقیم اهمیت بزرگداشت و معرفی اهمیت و
.
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ارزش این اکوسیستم را دوچندان کرده بود .برای
پخش این ویژه نامه همه قشرهای دانش آموزی،
دانشجویی ،کارکنان و مسئوالن دولتی و
دانشگاهی در نظر گرفته شدند تا بتوانیم تأمل و
تفکر برای حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند را
در همه ایجاد نماییم .در طول دوره بزرگداشت
روز جهانی کوهستان در طول یک هفته ویژه
نامه در محلهای دیگری از جمله جاده چالوس و
در بین عموم مردم و همچنین در سطح دانشگاه
نیز پخش شد .همچنین برنامههای دیگری نیز در
راستای اهمیت اکوسیستم کوهستان و جلب
مشارکت همگانی و جلب افکار عمومی در جهت
حفاظت از کوهستانها انجام گرفت که برگزاری
مسابقه عکاسی ،صحبت با جوامع محلی و
گردشگران جاده چالوس از اهم این برنامهها
بودند .در قالب این برنامهها سعی شد تا افکار
عمومی در زمینه حفاظت از طبیعت زیبای
کوهستانها و به خصوص رشته کوههای البرز
جلب گردد .این فعالیتها با همکاری اداره کل
حفاظت محیط زیست استان البرز و تشکل مردم
نهاد همیار منابع آب با پخش بستههای حمایتی
و کیسههای مخصوص زباله در طول مسیر جاده
چالوس انجام گرفت.
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گرامیداشت روز جهانی کشاورزی

زیست سپهر

کشاورزی در ایران یکی از قطبهای درآمد و
ایجاد فضای اشتغال میباشد .با توجه به تغییرات
اقلیمی صورت گرفته در دهه اخیر و افزایش
مصرف آب جهت افزایش تولید در بخش
کشاورزی نیاز مبرم به مدیریت آب در این بخش
وجود دارد .همچنین آلودگی های ناشی از مصرف
کودها و سموم شیمیایی بدون قاعده و قانون
خاصی معضلی برای آلودگی آبهای زیرزمین و
رودخانههای موجود در سطح کشور شده است .لذا
نیاز است تا تمامی مدیران بخش اجرایی و بدنه
علمی و همچنین افکار عمومی در جهت مصرف
بهینه و درست از آب و کودهای شیمیایی گام
موثری بردارند .برای این امر اولین گم شناساندن
عوارض فعالیتهای سوء در این زمینه به
دانشجویان و دانش آموزان به عنوان دو قشر عظیم
از جامعه میباشد .در این راستا ما در جهت
شناساندن این عوارض و جلوگیری از بینش
مصرف بی رویه کودها ،سموم شیمیایی و عدم
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مصرف بهینه آب در ین بخش فعالیتهایی در
نظرگرفته شد .امید است با مساعدت مدیران
اجرایی در بدنه دانشگاه بتوانیم گامهایی را برای
حفاظت از محیط زیستمان برداریم .در این راستا
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست تالش
نموده در قالب ویژه نامه زیست سپهر مقاالتی در
ارتباط با کشاورزی و محیط زیست آماده نموده و
در اختیار عالقمندان قرار دهد تا ضمن پرداختن
به موضوع کشاورزی در روز جهانی کشاورزی
بتواند اهمیت ارتباط کشاورزی و محیط زیست را
به جامعه علمی کشور نشان دهد .همچنین با
حضور در جوامع و صحبت با کشاورزان به اهمیت
کشاورزی با فناوریهای مکانیزه و صرفه جویی در
بخش آب پرداخته شد .با توجه به اینکه بخش
قابل توجهی آب را میتوان با آموزشهای مردمی
و مدیریت مصرف آب در داخل حوضه ها میتوان
صرفه جویی نمود نقش جوامع محلی در این
زمینه غیر قابل انکار و بسیار حیاتی میباشد.

انتشار ویژه نامه هوای پاک زیست سپهر

زیست سپهر

با توجه به وجود محدودیتهایی در انتشار نشریه
زیست سپهر انجمن علمی دانشجویی محیط
زیست برای آگاهی دادن به جامعه دانشگاهی و
عموم مردم در مناسبتهای مختلف محیط زیستی
اقدام به نشر ویژه نامههایی در این راستا نموده
است .این ویژه نامهها به صورت گاهنامه و بر
اساس نیازهای موجود توسط دانشجویان محیط
زیست نگاشته ،طراحی و تکثیر میگردند .که البته
در بخش تکثیر این مجموعه نیز گستره فعالیت در
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سطح کشور میباشد .خوشبختانه این ویژه نامهها
با استقبال گسترده دانشجویان قرار گرفته است به
طوری که تعداد صفحات این ویژه نامه از شماره
اول به دوم چهار برابر شد و در شماره سوم نیز
نسبت به شماره دوم تعداد صفحات پنج برابر
گردد .این وِیژه نامه نیز برای جشنواره نشریات
دانشجویی دانشگاه تهران ارسال شده و در بخش
کاریکاتور حائز رتبه دوم گردید .امید است با روند
کنونی در سطح ملی نیز مطرح گردد.

گرامیداشت روز جهانی هوای پاک
 برگزاری پیاده روی همگانی

زیست سپهر

 برگزاری کارگاه اموزش در مدارس
 تهیه ویژه نامه هوای پاک
 برگزاری پیاده روی همگانی برای دانش آموزان
 شرکت در همایش بزرگ پیاده روی در سطح شهر کرج
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شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

زیست سپهر

نمایشگاه محیط زیست بزرگترین رویداد در عرصه تولید
و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط با محیط زیست
کشور است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر
دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می
گردد .در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای این صنعت
به عالقمندان عرضه می گردد و فرصتی بی بدیل برای
تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار می
گیرد .دستاوردهای این تعامالت ،نقطه آغاز بسیاری از
همکاری های تجاری فیمابین دست اندرکاران حوزه
محیط زیست است که نقش معنی داری در تحرک
بخشیدن به این حوزه ی صنعت و تولیدکنندگان و
بازرگانان شاغل در آن ایفاء می نماید .در این دوره
نمایشگاه محیط زیست که فرصتی تکرار نشدنی را در
اختیار فعاالن این حوزه در داخل و خارج کشور قرار می
دهد تا با یافتن مخاطبان بالقوه خود ،سطح تعامل بین
المللی خویش را بطور چشمگیری ارتقاء بخشند.

Biosphere

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان تنها نماینده دانشگاه
تهران و به همراه استان البرز در پانزدهمین نمایشگاه
بین المللی محیط زیست حضور یافت .مراسم افتتاحیه
این نمایشگاه با حضور معصومه ابتکار ،معاون رییس
جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ،دکتر
سیف ،رییس کل بانک مرکزی ،کیمو تیلی کاینن ،وزیر
محیط زیست فنالند ،آندره روپرشتر ،وزیر محیط زیست
اتریش و ماساآکی کوبایاشی ،قائم مقام وزیر محیط
زیست ژاپن و برخی سفرا و دیپلماتها و نمایندگان
سازمان ملل در ایران و در محل نمایشگاه های بین
المللی محیط زیست برگزار گردید .در طی دوره چهار
روزه این نمایشگاه انجمن علمی دانشجویی محیط
زیست کوشید تا بازدید کنندگان را با فعالیت های خود
در زمینه حفاظت از محیط زیست با عنوان گام های
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های برای نجات زمین آشنا نماید .همچنین در این
نمایشگاه سعی شد تا با نهاد های ملی و بین المللی،
صنایع و سمن های محیط زیستی فعال در سطح کشور
ارتباط مناسبی برقرار گردد .پانزدهمین نمایشگاه بین
المللی محیط زیست فرصتی بسیار مناسب برای تبادل
اطالعت و مستحکم تر شدن و آشنایی بیشتر موسسه
ها و نهاد هاط فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست
بود .که خوشبختانه با توجه به فضای مناسب و بازه
زمانی کافی و تالش اعضای انجمن علمی دانشجویی
محیط زیست برنامه های ذکر شده تا حدود زیادی
پیگری و هماهنگ گردید.
در مراسم احتتامیه این همایش که در مورخ 49/31/31
با حضور ریاست محترم سازمان حفاظت از محیط
زیست و دیگر مسئوالن دولتی و موسسات مردم نهاد و
صنایع انجام شد .غرفه انجمن علمی دانشجویی محیط
زیست به همراه مجموعه غرفه های استان البرز به
عنوان غرفه های نمونه استانی انتخاب شدند.
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همایش روز جهانی تاالب ها

زیست سپهر

همایش تاالب ها به مناسبت روز جهانی تاالب شنبه
مورخ  3149/33/3١توسط انجمن علمی -دانشجویی
محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران برگزار شد .این مراسم با سخنرانی
جناب آقای دکتر سالجقه آغاز شد و در ادامه جناب
آقای دکتر مخدوم ،سرکار خانم دکتر پورابراهیم،
سرکار خانم دکتر استقامت (دبیر انجمن تشکل های
مردم نهاد منابع طبیعی استان تهران) و سرکار خانم
جلیلیان در این زمینه ایراد نمودند .محور سخنرانی ها
تاالب های ایران بود و در این همایش سعی بر این
شد که معضالت و راهکارهای تاالب های ایران
بررسی شود و نحوه چگونگی استفاده از نیرو های
بومی و مشارکت های مردمی نیز مورد بحث قرار
گرفت.
استقبال خوبی در محیط بیرون از دانشگاه از این
برنامه شده و با اطالع رسانی مناسب و هماهنگی های
الزم زمینه حضور دانشجویان و فعالالن محیط زیست
خارج از دانشگاه فراهم شد و افراد مختلفی از مراکز
علمی تحقیقاتی ،دانشگاه ها NGO ،های کشور حضور
به هم رسانیدند.

Biosphere
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همچنین در این مراسم به سه نفر از برندگان مسابقه
عکاسی به مناسبت روز جهانی کوهستان تندیسی به
رسم یادبود اهدا شد.
نفر اول مسابقه عکاسی :سرکار خانم ندا طاهر پور
نفر دوم مسابقه عکاسی :جناب آقای مسعود یوسفی
نفر سوم مسابقه عکاسی :جناب اقای داوود فداکار
دستاوردها و نتايج برنامه:
 -3آموزش فرهنگ حفاظت از تاالب ها به اقشار
مختلف دانشگاهی ،کارکنان دولتی و عموم
مردم
 -1توجه به جوامع بومی و محلی مناطق تاالبی
و نقش اساسی آنها در حفاظت از این
اکوسیستم ارزشمند
 -1شناخت مشکالت و بررسی راه کارهای
پیشنهادی احیای تاالب های کشور
 -9نقش مشارکت مردمی در حفاظت و احیا
تاالب ها
 -5تاثیر استفاده از نیرو های بومی در حفاظت و
احیا تاالب ها
تشویق عکاسان طبیعت با برگزاری و تقدیر از
عکاسان برتر در زمینه کوهستان
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بزرگداشت هفته منابع طبیعی و ذور درختکاری
فعالیت های انجام شده

زیست سپهر

 برگزاری همایش پیاده روی دانشجویان،
اساتید و کارمندان پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران
 برگزاری همایش پیاده روی دانش اموزان در
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 بگزاری نمایشگاه عکس با موضوع منابع
طبیعی
 برگزاری مراسم درختکاری با حضور دانش
آموزان در سطح پردیس

کودکان می اندیشیم که کاشت درخت برای آنها یک
فرهنگ نهادینه شده خواهد بود و به راستی این است
رسالت دانشگاه و انجمن های علمی دانشجویی .درخت
کاری فعلی است که از همگان ساخته است اما آموزش
و پرورش کودکانی با عشق و عالقه به کاشت درخت
کاریست سترگ و به عشق ،عالقه ،دانش و تجربه نیاز
است.
برنامه درختکاری دانش آموزان همزمان با برنامه
درختکاری اساتید محترم پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران بود .این برنامه با پیاده روی
دانش آموزان در پردیس و شعارهایی مبنی بر حق
داشتن محیط زیستی سالم و مزمون درختکاری آغاز
شد؛ سپس جناب آقای دکتر اعتماد –استاد محترم گروه

منابع طبیعی ،درختکاری و اهمیت آموزش

جنگل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران -سخنرانی در ارتباط با اهمیت درختان ،روز

Biosphere

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در راستای

درختکاری و داشتن هوای پاک برای دانش آموزان ارایه

نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع

نمودند .این برنامه با حضور ریاست محترم پردیس

طبیعی برنامه درختکاری را برای دانش آموزان برگزار

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران –جناب آقای

کرد .این برنامه با شور و هیجانی وصف ناشدنی دانش

دکتر سالجقه -انجام شد .سپس دانش آموزان شروع به

آموزان همراه بود.

کاشت و آبیاری نهال ها در محوطه پردیس کشاورزی

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست بر این باور است

و منابع طبیعی دانشگاه تهران کردند .این برنامه با

که ،کاشت درخت کاری ارزشمند و بسیار مهم است اما
نهادینه کردن فرهنگ کاشت درخت در نسل کودکان
کاری بس ارزشمندتر خواهد بود .ما به پرورش نسلی از
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حضور دانش آموزان در نشست گفتمان منابع طبیعی
ادامه پیدا کرد و با دکلمه خوانی دانش آموزان خاتمه
یافت.
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آموزش با محوریت محیط زیست در مدارس استان البرز

زیست سپهر

آموزش محیط زیست به کودکان اهمیت ویژه ای
دارد .چرا که نه تنها کودکان مسئولیت نگهبانی از
زمین را به ارث خواهند برد ،بلکه در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه همچون ایران ،حدود
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند .عالوه
بر این کودکان قشری هستند که هم در کشور
های در حال توسعه و هم در کشورهای صنعتی در
برابر آثار تخریب محیط زیست بسیار آسیب پذیر
می باشند .کودکان همچنین حمیان آگاه تفکر،
درباره محیط زیست به شمار می روند .در روند
مشارکت در فعالیت های محیط زیست و توسعه،
توجه خاص به کودکان و منافع ایشان ضروری
است.

Biosphere

در فصل  2دستور کار کنفرانس ریو آمده است که
دولت ها باید به گسترش فرصت های آموزش
برای کودکان و جوانان از جمله آموزش مسئولیت
در قبال محیط زیست و توسعه با توجه خاص به
کودکان بپردازند .و این امر مهم ،همکاری و
هماهنگی تمامی سازمان های مردم نهاد و دولتی
را می طلبد .در آموزش محیط زیست ،ضروری
است که کودکان را به سطحی رساند که خوب
فکر کنند ،مشکالت و مسایل را ببینند و برای آنها
راه حل پیدا کنند.
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در راستای
این امر کوشید تا بتواند طرح جامعی را برای
اموزش دانش آموزان بخصوص در سطح مقطع
دبستان پیگری و اجرا نماید .این کار به صورت
پایلوت از استان البرز کلید خورد و هماهنگی های
الزم با اداره کل آموزش پرورش جهت حضور در
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تمامی مدارس مقاطع مختلف استان البرز انجام
گرفت .این طرح جامع در بخش های مختلف از
جمله :آلودگی هوا ،تنوع زیستی ،مدیریت پسماند
و تفکیک زباله ،بازیافت و آشنایی با اکوسیستم
های مختلف ایران برنامه ریزی شده است.
این طرح در استان البرز شروع شده و در سال
های آتی نیز ادامه دار خواهد بود .همچنین امید
است بتوانیم این طرح را در دیگر استان های
کشور نیز با کمک نهاد های دولتی و مردمی به
اجرا دربیاوریم.
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست برای شروع
فعالیت خود جهت همکاری با آموزش و پرورش
ابتدا اقدام هماهنگی جهت گرفتن مجوز حضور در
مدارس استان البرز نمود .ابتدا به اداره کل آموزش
استان واقع در عظیمیه ،میدان مهران ،بلوار
گلستان مراجعه شد .در آن جا تمامی افراد شرکت
کننده در این طرح فرمی جهت کسب صالحیت
پر نمودند و به بخش حراست تحویل داد شد .پس
از روند اداری موفق به کسب مجوز برای حضور در
مدارس گرفته شد.
بخش اول حضور در مدارس
روز یکشنبه تاریخ  ،4931/44/1مدرسه دبستان
پسرانه مسلم ابن عقیل
موضوع آموزش :آلودگی هوا و هوای پاک
جامعه آموزشی :دانش آموزان مدرسه مسلم ابن
عقیل
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همکاری با سازمان مردم نهاد همیار منابع آب

زیست سپهر

جاده چالوس چهارمین جاده توریستی دنیا
محسوب می شود .در طول این جاده و یا راه های
منشعب از آن جاذبه های گردشگری زیادی وجود
دارد .در طول این جاده و یا راه های منشعب از
آن جاذبه های گردشگری زیادی وجود دارد :دو
پیست اسکی(خور و دیزین)،تعداد زیادی روستای
دیدنی (یوش بلده زادگاه و آرامگاه نیما
یوشیج،کندلوس ،شهرستانک و کاخ ناصری)،
چندین آبشار(خور ،هریجان ،سپه ساالر) و دریاچه
(ولشت) از جمله آنها هستند .همچنین سد امیر
کبیر و روستای واریان که تنها راه ارتباطی با آن از
طریق آب و با قایق است به جذابیت این جاده
افزوده .در طول این جاده مسیر های کوه نوردی
مختلفی هم دیده می شود .پل خواب که محل
مناسبی برای سنگ نوردی است،قله های
کهار،آزاد کوه و ناز که از قله های معروف 1111
متری منطقه هستند و قله علم کوه در منطقه
کالردشت که دیواره معروف آن مورد عالقه کوه
نوردان ایرانی و خارجی است.

Biosphere

متاسفانه در سال های اخیر این جاده معضالت
زیادی پیدا کرده :ترافیک شدید این جاده ،یک
طرفه شدن آن که برای ساکنان حاشیه جاده و
روستا های آن مشکالت زیادی ایجاد می کند.
همچنین به علت عدم وجود آموزش های الزم و
تنویر افکار عمومی در زمینه حفاظت از محیط
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زیست زباله های دور ریخته شده از طرف مسافران
عالوه بر ایجاد نمای ظاهری نامناسب باعث
الودگی رودخانه کرج نیز شده است .در این راستا
طرح آشتی مسافر جاده برای آموزش فرهنگ
زیست محیطی به مسافران در این جاده از سال
 31شروع شده است .سازمان مردم نهاد همیار
منابع آب مجری این طرح می باشد که ارگان های
مختلف مانند سازمان محیط زیست ،اداره
راهنمایی و رانندگی و جمعیت حالل احمر در این
برنامه انها را یاری می نمایند .طرح آشتی مسافر و
جاده روز های  2شنبه و جمعه اجرا می شود .در
این طرح افراد داوطلب در ابتدای جاده چالوس
مستقر می شوند و با توزیع بسته های فرهنگی
مردم راتشویق می کنند تا از ریختن زباله
خودداری کنند .همچنین کار پاکسازی بخش
هایی از جاده نیز به صورت نمادین جهت افزایش
فرهنگ نریختن زباله انجام می گردد .عالوه بر این
با شعار طرح این است":در طبیعت به جز رد پا
چیزی به جا نگذاریم و به جز عکس چیزی
نیندازیم  ".در این راستا انجمن علمی دانشجویی
محیط زیست جهت توسعه ارتباطات خود در
زمینه فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست در
خارج از دانشگاه با انجمن همیار منابع آب اقدام
به انجام این طرح نمود.
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همکاری با سازمان مردم نهاد رفتگران طبیعت

زیست سپهر

با توجه به وضعیت مصرف میزان باالی مواد
پالستیکی در کشور با مشکل تجمع انبوه زباله
روبرو هستیم .متاسفانه در همه جای کشور و در
اکثر مناطق گردشگری ،مسکونیف حاشیه جاده
ها ،کنار رودخانه ها و  ...شاهد انبوه زباله هایی
هستیم که به دلیل نبود آموزش کافی در این
زمینه برای شهروندان و مصرف کنندگان رها شده
اند .به طوری که ظاهر زیبای اکثر مناطق طبیعت
ایران بدین گونه ارزش خود رو از دست داده اند.
بنابراین نیاز است تا ارگان ها و سازمان های
مرتبط اقدام به فعالیت هایی در این زمینه جهت
نهادینه شدن فرهنگ نریختن زباله در طبیعت
نمایند .رفتگران طبیعت شناخته شده ترین تشکل
مردم نهاد در کشور جهت انجام برنامه های
پاکسازی طبیعت می باشد .انجمن علمی
دانشجویی محیط زیست نیز در جهت ادای دین
خود در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه کردن
حفاظت از محیط زیست در برنامه های این تشکل
در سطح استان البرز شرکت نموده و اعالم
همکاری در دراز مدت با این تشکل را داشته است.

Biosphere

رفتگران طبیعت ایران یک گروه داوطلبانه
مردمی برای پاکسازی محیط زیست ایران از
زباله است .این گروه توسط کاظم نجاریون در
سال  4934تاسیس و در تمامی استان های
ایران گسترش یافت .این جمعیت انبوه در
کشور اقدام به برگزاری برنامه های مختلف
پاکسازی طبیعت می کنند تا درسی باشد برای
همگان جهت داشتن طبیعت زیبا .انجمن
علمی دانشجویی محیط زیست نیز در این
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راستا و گسترش همکاری های برون دانشگاهی
خود اقدام به همکاری و شرکت در برنامه های
پاکسازی این سازمان مردم نهاد نمود و در
چندین برنامه این تشکل تا به حال شرکت
نموده است .حضور قشر های مختلف از نهاد
های مختلف نیز فرصتی مناسب برای بحث و
تبادل نظر را برای اعضای انجمن در این برنامه
ها بوجود می آورد.
از اهداف مورد نظر در این برنامه می توان به
موارد زیر اشاره نمود:
 -4ایجاد یک پایگاه مردمی برای
پاکسازی مناطق مختلف تفریحی و
گردشگردی
 -2ایجاد محلی برای فعالیت گروه های
مختلف از مردم با دیدگاه محیط
زیستی و حفاظت از آن
 -9محلی مناسب برای تعامالت جامعه
دانشگاهی با جامعه مدنی
 -1ایجاد یک نوع فرهنگ سازی با حضور
در مراکز تفریحی و گردشگری استان
البرز
 -2آموزش رفتارهای اجتماعی و اخالق
مداری در کارهای جمعی زیست
محیطی
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همکاری با مجازبانان طبیعت ( گروهی از تشکل های مردم نهاد)

زیست سپهر

با توجه به گسترش روز افزون تشکل ها و کمپین
های محیط زیستی در فضاهای حقیق و مجازی
نیاز است تا این فهالیت ها به صورت منسجم تری
دنبال شوند .طرح گردهمایی گروه های محیط
زیستی نیز از جمله طرح های جالب توجه در این
زمینه می باشد .به طوری که حضور افراد گروه
های مختلف زیست محیطی می تواند بحث و
تبادل بسیار خوبی را بین اعضا ایجاد نماید.
همچنین فرصت مناسبی را برای اعضا بوجود می
آورد تا شناخت خوبی از فعالیت های همدیگر پیدا
نمایند .انجمن علمی دانشجویی محیط زیست نیز
به عنوان بخش کوچکی از نهاد های زیست
محیطی کشور جهت حضور در این تشکل ها اعالم
آمادگی نموده و در برنامه های این گروه شرکت
می نماید.

Biosphere

این گردهمایی از ساعت  41صبح روز  29بهم ماه
از مترو چیتگر آغاز شد و بعد از راهپیمایی
شرکت کنندگان برنامه پاکسازی طبیعت با
راهنمایی احسان میرزایی پایه گذار کانال فهم
گیج (کانال ملی ،فرهنگی ،هنری و محیط زیستی)
صورت پذیرفت .در این برنامه عالوه بر پاکسازی
طبیعت تفکیک زباله های جمع آوری شده توسط
شرکت کنندگان نیز صورت گرفت که جمع آوری
درب بطری  ،برای شرکت در طرح ارتوان از دیگر
برنامه های این گردهمایی بود .
در این برنامه مدیران کانال های ارونک از
مازندران ،قرار سبز ،دوست داران محیط زیست
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کاج و الماس سبز از تهران  ،محیط زیست بدون
مرز از ایالم ،محیط زیست وفضای سبز ،کانون
مردمی جوانان آینده نگر از نطنز و کمیجان ،سبز
زندگی کنیم ،فهم گیج ،مدنیت(کمپین های
محیط زیست ایران) ،جمعیت طراوت نیک
اندیشان از ورامین ،کمپین نه گفتن به سیگار از
تهران و جمعیت همیار آب از البرز و نگاه سبز از
تهران به همراه ادمین های آنها و اعضا حضور
داشتند.
در میان حاضران فعال در فضای مجازی برخی از
افراد برای اولین بار در مشارکت اجتماعی حقیقی
شرکت می کردند .در پایان گفتگوهایی در مورد
کنشگری در فضای مجازی و فضای حقیقی
صورت گرفت که در پایان برای به نتیجه رسیدن
مطالبات محیط زیستی ایده ایجاد انجمن محیط
زیستی مطرح شد .
در پایان ایجاد ظرفیت مناسب برای حمایت و
حفاظت از محیط زیست و طبیعت ،برنامه ریزی
برای ادامه چنین برنامه هایی و همچنین تالش
مضاعف و قبول مسئولیت ها و پذیرفتن هزینه و
زحمات حفظ طبیعت برای فعالیت حقیقی در
حوزه محیط زیست مورد توافق دوست داران
محیط زیست قرار گرفت .گفتنی است این
گردهمایی با ایده محمد جباری و هماهنگی
حسن اجتماعی در بین بیش ازده گروه تلگرامی
فعال در حوزه محیط زیست برگزار شد.
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شرکت در سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

زیست سپهر

جشنواره نشریات دانشجویی در دانشگاه تهر ان از
سال  19به بعد تشکیل نشده بود و امسال این
جشنواره به همت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
از  41الی  21بهمن در محل باشگاه دانشجویان
دانشگاه تهران برگزار گردید .هدف از برگزاری این
جشنواره توجه به  921نشریه دانشجویی در
دانشگاه تهران و استعداد یابی بود.
در این جشنواره انجمن علمی دانشجویی محیط
زیست به خاطر انجام فعالیت های نشریاتی
منسجم و قابل توجه در سطح پردیس به عنوان
نماینده نشریاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران در این جشنواره حضور یافت.
روند کار
 اطالع رسانی مهلت شرکت در سومین
جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه
تهران
 برگزاری جلسه توجیهی برای انجمن
های علمی دانشجویی و تشکل های
دانشجویی جهت شرکت در جشنواره

Biosphere

 دریافت آثار انجمن های علمی
دانشجویی و تشکل های دانشجویی و
انجام هماهنگی های الزم جهت ارسال به
دفتر نشریات تهران
 تعیین محل غرفه پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی و انجام چیدمان غرفه برای
نمایش دستاوردهای نشریاتی پردیس
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 حضور در غرفه پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی به مدت سه روز و شرکت در
کارگاه های جانبی جشنواره برای ارتقای
سطح کیفی دست اندرکاران نشریه

کسب مقام اول نشریه در سومین جشنواره
نشریات دانشجویی دانشگاه تهران
در سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه
تهران نشریه زیست سپهر به صاحب امتیازی
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست و به مدیر
مسئولی آقای صیاد شیخی و سردبیری خانم
انوشه کفاش برترین نشریه تخصصی کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران شد .همچنین مقاله
خانم انوشه کفاش دبیر انجمن علمی دانشجویی
محیط زیست به عنوان برترین مقاله تخصصی در
زمینه کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شد.
شایان ذکر است که در بخش کاریکاتور نیز
کاریکاتور اقای بهاالدین محمودی از ویژه نامه
شماره سوم زیست سپهر مقام سوم را کسب نمود.
همچنین قاله خانم زینب واشقانی فراهانی از
نشریه کلوت ،به صاحب امتیازی انجمن علمی
دانشجویی بیابان ،به عنوان دومین مقاله برتر
تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شد.
مقاله آقای احمد صالحی از نشریه جاده عدالت
موفق به کسب رتبه سوم مقاله سیاسی شد.

ر
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