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ﺿﺮورت درک و ﻓﻬﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﮔﺰارش از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮح ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﮐﺎوه ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ
ﻫﺪف از اﺟﺮای ﻃﺮح:
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ﺣﻔﻆ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن و
ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ اﻓﺮاد،ﺒﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ ﮔﺮدد.از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم از وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺳﻮدﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ،ﻤﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ – رواﺑﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﺟﺘﻤﺎع – در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ ،ﻮﻇﯿﻔﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺎک در اﯾﻦ ﺣﻮزه:
اﻧﺠﻤﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺎک ،ﻬﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )ﺗﺎﻻب ﻫﺎ( در ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﯿﺐ زای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن
اﻧﺠﻤﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺎک ،ﺘﺎ ﮐﻨﻮن در دو ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺎﻻب ﺣﻠﻪ – ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم – ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮف ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﮐﺎرﮐﺮدی اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮش ﻓﮑﺮ و ﺧﻼق اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن،ﺎﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﻮﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی وارد آﻣﺪه ﺑﺮ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ذﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ:
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اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺳﺎل  ۸۵۳۱و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اﺑﺘﮑﺎر و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺿﺎف ﮔﺮدﯾﺪ.در اﯾﻦ
اﺻﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را
در آن اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه دارای ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
 – ۱ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 – ۲ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
)ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار(
 – ۳وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
 – ۴اﻫﺪا ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎک ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﯿﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و دﯾﮕﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
در ﺑﺤﺚ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺴﺨﻦ از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و وﻃﯿﻔﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰازﺷﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دوﺳﺘﺪاران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﻨﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  .در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ دﻟﺸﺐ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﻃﺮح و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن در آﯾﻨﺪه اﯾﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
در اداﻣﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن و از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوز وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻧﻤﺎد ﺳﺎزی و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﭼﻮن ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎﺣﻞ و
ﺟﻨﮕﻞ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ.ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﻧﺶ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب دل در ﻫﻮای ﭘﺎک ،ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اﺑﺘﮑﺎر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دﯾﺮ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد.از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ،ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺿﻌﻒ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدی و رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.از دﯾﮕﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻋﺪم آﻣﻮزش رﯾﺸﻪ اﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻋﺪم
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺎﻻب ﺣﻠﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ارزش ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪم ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺎک در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد.ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن آزاد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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