سخن نخست

گرامیداشت روز محیط زیست
روز جهانی محیطزیست روزی است که از
سوی س��ازمان مللمتحد برای افزایش آگاهی
مردم و بهمنظور نگهداری و حفظ محیطزیست
و به حرک��ت در آوردن اف��کار عمومی برای
گرفتن تصمیماتی جهت رویارویی با تخریب
محیطزیست ،نام گذاری شده است .تاریخچه
روز جهان��ی محیطزیس��ت ب��ه س��ال 1972
برمیگردد؛ در آن سال برای اولین بار ،سازمان
مل��ل متحد کنفرانس��ی را با موضوع انس��ان و
محیطزیست در شهر اس��تکهلم سوئد برگزار
کرد .همزمان با برپای��ی این کنفرانس ،مجمع
عمومی س��ازمان ملل قطعنام��های را تصویب
کرد که منجر به تش��کیل برنامه محیطزیس��ت
سازمان ملل ( )UNEPش��د .هماکنون پس از
س��الها که  UNEPتشکیل ش��ده ،در سراسر
جه��ان مراس��م ویژهای ب��ه مناس��بت این روز
برگزار میگردد .مراس��م این روز میتواند به
شکلهاي مختلف مانند برگزاری همایشهای
دوچرخه س��واری ،نمایش تصاوی��ر طبیعت،
مسابقات نقاش��ی و مقالهنویس��ی در مدارس،
درختکاری ،فعالیتهای مرب��وط به بازیافت،
پاکسازی و ...باش��د .هدف از برگزاری چنین
مراسمی ،جلبتوجه عمومی نسبت به مسائلی
است که محیطزیس��ت را آلوده میسازد .هر
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س��اله یکی از مس��ائلی که محیطزیست جهان
را تهدی��د میکن��د بهعن��وان ش��عار این روز
انتخاب ش��ده و هدف از نامگذاری این روز،
افزای��ش آگاهی م��ردم و دولتها برای حفظ
محیطزیس��ت و ترغی��ب مس��ئوالن ب��ه اتخاذ
تدابیری برای مقابله با تخریب محیطزیست و
گونههای زیستی است.
«ب��ر همي��ن اس��اس ،ش��عار روز جهان��ی
محیطزیس��ت در س��ال  ۲۰۱۵عبارت است از
 7میلیارد رویا ،یک سیاره ،درست مصرف کنیم»

اما س��ازمان ملل متحد از برگزاری این مراسم
اهداف زير را دنبال ميكند:
 -1بخش��یدن چه��رهای انس��انی به مس��ایل
زیستمحیطی
 -2توانمندسازی مردم برای تبدیل شدن به
فعاالنی در زمینه توسعه پایدار و متوازن
ِ
بین��ش عمومی ک��ه جوامع
 -3ارتق��ا ای��ن
در تغیی��ر دیدگاهه��ا و در خص��وص مس��ئله
محیطزیس��ت نقش مح��وری و اساس��ی ایفا
مینمایند.
 -4ترویج مش��ارکت با ه��دف اطمینان از
برخورداری از آیندهای امنتر و سعادتمندانهتر.
افزاي��ش روزاف��زون آلودگ��ی و تخری��ب
محیطزیس��ت و بُ��روز بحرانه��ای پیدرپیِ

زیس��تمحیطی باع��ث گردی��ده ت��ا دولتها
بهط��ور ج��دی ب��ه تکاپو افت��اده و چ��ارهای
بیندیشند.کش��ور ما ای��ران نیز ،ب��ه تعدادی از
کنوانس��یونها و پروتکلها پیوس��ته و سازمان
حفاظت محیطزیس��ت بهعن��وان مرجع ملی،
اجرای اکثر آنها را بر عهده گرفته است.
اقدامات قابلانجام برای مراقبت از زمین

س��والی كه در ذهن بس��یاری از م��ا متبادر
ميش��ود این اس��ت ک��ه بهعن��وان یک عضو
کوچک از جامعه جهانی ،چه اقدام اثرگذاری
را برای حفاظت از محیطزیس��ت و مراقبت از
سیاره زمین بايد انجام دهیم.
آی��ا اقدامات ما بهعنوان ی��ک فرد بهتنهایی
میتوان��د ب��ر محیطزیس��ت موثر باش��د و آيا
اقدام��ات ی��ک نفر بهعن��وان جزئ��ی از کل،
کمکی به حفظ طبیعت خواهد کرد.
برنامه محیطزیس��ت س��ازمان ملل ()UNEP
معتقد اس��ت ،ه��ر فرد بهعنوان جزئ��ی از هفت
میلیارد انسان ساکن بر روی کره زمین میتواند از
طریق انجام اقداماتی ساده و عملی در مراقبت از
سیاره زمین ،گامهای بسیار موثری بردارد؛ فقط
کافي اس��ت تا تصمیم بگیریم در هر روز برای
کاه��ش تولید گازهای گلخان��های ،جلوگیری
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از ات�لاف انرژی ،مقابله با کاهش فضای س��بز،
کاهش تولید زباله و آگاهیبخشی به دوستان و
همکارانمان ،اقدامی عملی انجام دهیم.
ِ
زيست سازمان
امسال س��فيران برنامه محيط
مل��ل متحد ،يك تي��م آرزو تش��كيل دادهاند
ت��ا تمام اف��راد جهان را تش��ويق كنند كه تمام
روياه��ا و آرزوهايش��ان را در م��ورد داش��تن
زميني س��المتر ،در حمايت از اهداف توس��عه
و پيش��رفت محيطي به اش��تراك گذاشته و بر
اصول مش��ترك مانند آب ،غذا ،انرژي و منابع
طبيعي و مصرف صحيح آنها تأكيد و از هدر
دادن اين منابع ارزشمند خودداري نمايند.
اولين مس��ئله مهمي كه در اي��ن ميان مطرح
ميش��ود ،كاهش مصرف انرژي است .درابتدا
ض��رورت دارد كه وس��ايل و سيس��تمهايي را
درگي��ر كنيم كه انرژي كمتري مصرف نموده
و بعدا ً به فكر استفاده از انرژيهاي نو بيافتيم.
افزاي��ش و ارتق��اء مش��اركت مردم��ي در
حفاظ��ت از محيطزيس��ت ،افزاي��ش تع��داد
تش��كلهاي غيردولتيِ زيستمحيطي ،افزايش
س��طح عرصههاي حفاظتي بر اس��اس ضوابط
اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت ( )IUCNو
افزاي��ش تعداد و س��طح مناطق تحت مديريت
ميتواند در راس��تاي تحقق اهداف حمايت از
محيطزيست موثر واقع ش��ود .مهم ترين اصل

در جل��ب اعتم��اد ،آموزش و توجيه و س��هيم
نم��ودن م��ردم در منافع حاص��ل از اين مناطق
و مش��اركت آنها در امور اس��ت بهطوريكه
موجوديت خود را وابسته به بقا و ارتقاي سطح
كيفي منابع زيستي اطراف خود بدانند.
اص�لاح ش��يوههاي رايج و س��نتيِ مصرف
انرژي ،ميتواند راهحل بس��ياري از معضالت
تغييرات اقليمي در عصر حاضر باشد.
ش��ركت ملي نف��ت ايران بهعن��وان يكي از
چهار ش��ركت بزرگ بينالمللي در جهان ،در
س��الهاي اخير دغدغهي كاهش آس��يبهاي
زيس��تمحيطي را داش��ته و درخطمشي خود
قرار داده است .در راستاي تحقق شعار امسال،
فعاليتهايي كه توسط شركت ملي نفت ايران
انجام شده عبارت است از:
 صرفهجويي در مصرف كاغذ با جايگزينيسيستم اتوماسيون مكاتبات اداري
 اس��تفاده و جايگزي��ن نم��ودن المپهايكممصرف بهجاي المپهاي پُرمصرف
 اس��تفاده از م��واد ش��يمياييِ ك��م خطر وسازگار با محيطزيس��ت بهجاي مواد شيميايي
پُرخطر در فرايند توليد و عمليات بهرهبرداري
نفت و گاز
 تفكيك پس��ماندها از مب��داء و بازيافت ودفن اصولي آنها در شركتها

 پايش و مديريت انتش��ار آاليندههاي هواو مديري��ت پس��ابهاي صنعتي با اس��تفاده از
روشه��اي جايگزين موجود مانن��د تزريق به
چاههاي دفعي و استفاده در ازدياد برداشت از
مخازن نفت و گاز
لذا ضروری اس��ت در راس��تاي تحقق الزام
عمل��ي ،پيشگي��ري و كاه��ش آس��يبهاي
زيس��تمحيطي ،راهكارهاي زي��ر مورد توجه
قرار گيرد:
ارتقاي وضعيت محيطزيست و رسيدن به
استانداردهاي ملي و بينالمللي
توجه به اصل توسعه پايدار در بهرهبرداري
از منابع به هنگام اج��راي برنامهها و طرحهاي
توسعه
ايجاد تشكلهاي زيستمحيطي در تمامي
نهاده��ا و س��ازمانها بهمنظ��ور نگه��داری و
حفاظت از طبيعت
اولويت اصلي طرحها ،همگام بودن توسعه
صنعتی با حفاظت از محيط زيست
فرهنگسازي و مشاركت جوامع محلي و
بومي در راس��تاي مديريت مناطق چهارگانهي
حفاظت شدهي سازمان حفاظت محيط زيست
سردبیر
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