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شمـاره دوم .فـروردیـن 4931

مقدمه:
این خبرنامه به طور مشروح به اقدامات صورت
گرفته توسط انجمن علمی زیستا در زمستان
 3131پرداخته است .هدف ما از انتشار خبرنامه-
های زیستا در درجه اول مطلع ساختن
دانشجویان دانشکده محیط زیست از فعالیتهای
اعضای شورای مدیریت زیستا است که با رأی

مهدویان ،الهام شاهی
مستقیم آنان برگزیده شدهاند .عالوه بر آن،
رونوشتی از خبرنامههای ما به اساتید محترم
دانشکده و برخی از نهادهای ملی و بین المللی
نیز ارسال میگردد.
الزم به ذکر است اقداماتی که با نام زیستا به
مرحلهی اجرا در میآیند نتیجهی جلسات هم
اندیشی اعضای شورای مدیریت زیستا با امور

مراسم درختکاری با مشارکت «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست»:
برنامه روز درختکاری  3131با پیگیریهای
سخاوتمندانهی خانم ساغری عضو هیئت مدیره-
ی "جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط
زیست" و با همکاری ارزشمند اداره منابع طبیعی
استان تهران در پارک جنگلی سوهانک برگزار
گردید .در این برنامه حدود  55نفر از دانشجویان
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و سایر
دوستداران محیط زیست حضور داشتند.
همچنین از اعضای هیئت علمی دانشکده ،خانم
دکتر لعبت زیردست در این مراسم همراه ما
بودند که از ایشان بسیار سپاسگزاریم .حرکت
اتوبوسهای منابع طبیعی ساعت  0:18صبح از
محل مجتمع خوابگاهی فاطمیه واقع در خیابان
کارگر شمالی و بازگشت نیز ساعت  33:15در
همان محل انجام شد.

سایر اعضاء :آرین دخت آذری ،سیده الهه

در طول مسیر کادر انجمن علمی زیستا و
دانشجویان شرکت کننده در مراسم از اهداف این
روز با یکدیگر به گفتگو پرداخته و همچنین
تعدادی ساک پارچهای بمنظور کاهش مصرف
کیسههای پالستیکی به دانشجویان عرضه
گردید .الزم به ذکر است که این ساکها با
همکاری انجمن "طرح سرزمین" تهیه شده بود
که جا دارد از اعضای کادر طرح سرزمین بخاطر
همکاریشان قدردانی نماییم.
مجدداً از همکاری "جمعیت زنان مبارزه با

فرهنگی دانشکده ،اساتید ،فعاالن محیط زیستی
و برخی از دانشجویان عالقهمند دانشکده می-
باشد .مقصود اصلی در استفاده حداکثری از
نظرات کارشناسان ،ارائهی فعالیتهایی است که
بیش از هر چیز در اولویت نیازهای دانشجویان
باشد .بر خود واجب میدانیم از تمامی افرادی که
با پیشنهادات ،انتقادات و فعالیتهای ارزشمند
خود زیستا را یاری میکنند قدردانی نمائیم.
مالقات با ریاست جدید دانشکده
محیط زیست:
اعضای شورای مدیریت زیستا به همراه
مسئول امور فرهنگی دانشکده و نمایندگان
انجمنهای طراحی محیط و سوانح و ایمنی
در تاریخ  31/31/31با دکتر اردستانی
دیدار کردند .گزارشی از اقدامات صورت
گرفته ،برنامههای پیش رو و کمبودها و
مشکالتی که زیستا با آن مواجه است سه
محور اصلی سخنان اعضای زیستا را
تشکیل میدادند .دکتر اردستانی نیز پس
از شنیدن صحبتهای اعضاء ،پشتیبانی
همه جانبهی خود را از انجمنهای علمی
دانشکده اعالم نموده و انجمنها را به
پویایی هر چه بیشتر ،مشارکت در اقدامات
اجرایی جهت تأمین بخشی از نیازهای مالی
خود و همکاری با یکدیگر توصیه کردند و
در این راستا نمونههای عملی را نیز عنوان

آلودگی محیط زیست"" ،اداره منابع طبیعی
استان تهران"" ،انجمن طرح سرزمین" و حضور
گرم خانم دکتر زبر دست و دانشجویان عالقهمند
تشکر مینمائیم.

نمودند .همچنین در این جلسه از سوی
ریاست دانشکده به بخش قابل توجهی از
درخواست انجمنها در ارتباط با تأمین
امکانات پاسخ مثبت داده شد .از حمایت-
های ایشان کمال تشکر را داریم.

نشست تخصصی «ریزگردهای خوزستان؛ منشأ ،علل و راهکارها»:
این نشست تخصصی در تاریخ  31/31/30با
حضور اساتید و کارشناسان گرانقدر ،دکتر مجید
مخدوم ،دکتر علیمحمد طهماسبی و مهندس
محمد درویش ،بیش از  388نفر از دانشجویان و
اساتید دانشکده محیط زیست و همچنین سه تن
از اعضای هیئت مدیره "جمعیت زنان مبارزه با
آلودگی محیط زیست" برگزار شد.

متاسفانه علیالرغم هماهنگی های صورت
گرفته ،دکتر مجید شفیعپور موفق به حضور در
این جلسه نشدند و آقای ولیخانی ،دبیر زیستا،
ریاست پنل را بر عهده گرفتند .انجمن علمی

زیستا از این بابت از تمامی شرکت کنندگان
پوزش میطلبد.

مطالعهی مشروح سخنرانیهای ایراد شده در این
نشست میتوانید به وبالگ زیستا مراجعه نمائید.

سخنرانی اعضای محترم پنل بسیار دلسوزانه و
جذاب بود ،بطوریکه در نظرسنجیها اکثر حضار
از محتوای سخنرانیها اعالم رضایت نموده
بودند .

در خاتمه انجمن زیستا ضمن قدردانی از تمامی
اساتید و دانشجویان محترمی که در این نشست
همراه ما بودند ،بابت نقایص موجود در امکانات
محل برگزاری از اعضای محترم پنل و حضار
محترم پوزش میطلبد و تمام تالش خود را می-
نماید تا در نشست های آتی شاهد مواردی از این
دست نباشیم.

همچنین با هدف کاهش مصرف کاغذ ،فرمهای
نظرسنجی که از پیش بصورت آنالین تهیه شده
بود ،پس از جمع آوری ایمیل شرکت کنندگان،
به پست الکترونیکی آنها ارسال گردید .بمنظور

برپایی غرفه فروش محصوالت دوستدار محیط زیست با مشارکت انجمن طرح سرزمین و
انجمن حمایت از یوز ایرانی:
یکی از اهداف مهم انجمن علمی زیستا ،ارتقاء
فرهنگ محیط زیستی دانشجویان میباشد.
اقداماتی نظیر ترویج استفاده از ساک های
پارچهای بجای کیسههای پالستیکی و لیوانهای
فلزی و چند بار مصرف بجای لیوانهای یک بار
مصرف از مصادیق این هدف می باشند .در این
راستا انجمن زیستا در تاریخ  31و  30اسفند ماه
 31و همچنین در حاشیهی نشست تخصصی
ریزگردهای خوزستان اقدام به فروش محصوالت
محیط زیستی در محوطهی دانشکده نمود.

همچنین در این غرفه تعدادی محصول نیز در
راستای فعالیتهای خیریه و با همکاری
"جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست"
به فروش رسید .در خاتمه از همکاری انجمن-
های مذکور تشکر مینمائیم.

مسابقه عکاسی نوروزی زیستا:
هدف زیستا از این مسابقه آموزش با بهرهگیری از هنر و
تشویق دانشجویان به توجه به محیط زندگی خود بود .امید
است این مسابقه توانسته باشد بخشی از توجهات اعضای
دانشکده محیط زیست را ،ولو اندک ،به سمت حفاظت از
محیط زیست سوق دهد .چراکه به حق شایسته است ما
یکی از پیشگامان اصلی حفاظت محیط زیست باشیم.

آخرین جلسهی رسمی زیستا در
سال :39
هدف اصلی از تشکیل این جلسه که در
روز دوشنبه مورخ  30اسفند 3131
بالفاصله پس از اتمام نشست تخصصی
ریزگردهای خوزستان تشکیل شد ،برنامه
ریزی برای فعالیتهای زیستا در سال
جدید بود .خوشبختانه مسیر کلی
اقدامات زیستا در سال جدید و جزئیات
فعالیتهای ما در فصل بهار در این جلسه
تعیین شد .در همین راستا و با پیگیری-
های خانم زرعکار – عضو شورای
مدیریت زیستا -برگزاری اولین نشست
تخصصی انجمن در سال جدید ،در روز
یکشنبه مورخ  11فروردین  31با موضوع
«مدیریت مشارکتی محیط زیست و نقش
جوامع محلی در حفاظت از منابع
طبیعی» تصویب شد .الزم به ذکر است
عالوه بر شورای مدیریت زیستا ،دو تن از
دانشجویان فعال دانشکده نیز در این
جلسهی هم اندیشی حضور داشته و
نظرات ارزشمندی را مطرح نمودند.
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