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ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان

آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ،رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ و ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ
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ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻣﺤﻞ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻬﺮ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش واﻗﻊ در روﺳﺘﺎی ﮔﻮرک ﺳﺎدات ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻧﺠﻮم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در اﺑﺘﺪا ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در
ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺒﺪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ,ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﭘﺎره اﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ  ,از ﺗﮏ ﺗﮏ
اﻓﺮاد ﺑﺮای رﺻﺪ ﻣﺎه دﻋﻮت ﮐﺮد.وی در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﯿﺎن رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ اﯾﻦ
ﺑﻨﺎ ,ﺑﺎﻧﯽ آن را آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻤﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻨﺒﺪ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻃﺮاح آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻗﺎی ﮐﺮﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺮاح آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ و ﮔﻨﺒﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺧﺼﻮص ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده و
از ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.وی در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی اﯾﻦ
ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺟﺪا از ﮐﻒ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ وارد ﺷﺪه و ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻟﺮزش
ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ را ﺗﻨﻬﺎ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻤﺠﻮاری ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮق ﻣﻨﺎزل ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺻﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭘﺎﻧﺮده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد.در اداﻣﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺎه را رﺻﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.در آﻏﺎز ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﺎم
ﻣﻘﺪم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺮوع ﮐﺎر ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﻄﺮات و ﻣﻀﺮات آن ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺮد.ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم اﺳﺘﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ,ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮده اﯾﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪی
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن و ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻋﻮارض زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ در اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻟﺰام ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﻣﺎ ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﺮزﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻓﻮری و آﻧﯽ ﻧﺪارد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺮدم
اﺳﺘﺎن در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز
و ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دوﺑﺎره ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎی ﺗﻬﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ داﺷﺖ  ,ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!!!
از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی آوردن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺧﺴﺮو دﻫﻘﺎن از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﺳﺘﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در اﺳﺘﺎن  ,ﺑﯿﺎن داﺷﺖ
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ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم را ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ.زﯾﺮا آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮج ﻫﺰاران ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮروز ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت آﯾﯿﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ را ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ وارد آﻣﺪه ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن و آﻣﻮزش در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن در اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه .ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﺑﺮای ﺻﺮف ﺷﺎم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ.از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ و ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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