پیک خبری
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
آذر ماه 1398

همزمان با روز جهانی تاالب ها؛ قهرمان تاالب و محیط بانان
نمونه تاالبی معرفی می شود
به منظور شناسایی ،جمع آوری و طبقه بندی تجربیات موفق مرتبط
با حفاظت بهینه اکو سیستم های تاالبی و تشویق و گسترش
فرهنگ تاالبی در کشور ،برنامه ساالنه انتخاب قهرمان تاالب طبق

 20آذر روز جهانی کوهستان /کوه برای جوانان مهم است ،شعار
روز جهانی کوهستان
کد خبرfa97670 :
 20آذر روز جهانی کوهستان نامگذاری شده است و امسال شعار این روز؛
کوه برای جوانان مهم است تعیین شده است که نشان می دهد جوانان
نمایندگان فعال در زمینه ایجاد تغییر و رهبران آینده هستند.

روال هر سال همزمان با روز جهانی تاالبها ( 2فوریه  2020میالدی

به سبب اهمیت کوه ها و خدمات بسیاری که فراهم می آورند توسعه پایدار

مصادف با  13بهمن  )1398برگزار می شود.

کوهستان نه تنها بر جوامع کوهستانی اثرگذار است بلکه تاثیرات جهانی
دارد.

سایت سازمان حفاظت محیط زیست

در عین حال کوه ها محیط هایی با ریسک باال هستند که حوادثی ازجمله
بهمن ،ریزش ،انفجار آتشفشان ،زمین لرزه ،طغیان دریاچه و رودخانه ها
زندگی را در مناطق کوهستانی و اطراف آن تهدید می کند ،شکنندگی
خاک و پوشش گیاهی این مناطق به شدت باال بوده و تخریب زیست
محیطی گسترده ای را شامل می شود.
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مردمان کوهستان نقش حیاتی در مدیریت این اکوسیستم داشته اند.
درطول قرن های متمادی ،آن ها سیستم های ویژه کاربری زمین را به
شیوه ای منطبق با تغییر اقلیم ،سیستم های پایداری تامین موادغذایی و
محصوالت کوهستانی گسترش داده اند که در نوع خود منحصر به فرد
است و در عین حال غنای تنوع فرهنگی و زیستی را حفظ کرده است .در
نتیجه ادامه حیات کوهستان ،افزایش توجهات سیاسی و ارتقاء تسهیالت
برای مناطق کوهستانی را می طلبد.
از سال  2003توجه جهانی بیش از پیش به اکوسیستم های کوهستانی
معطوف شد و  11دسامبر (مصادف با  20آذر) روز جهانی کوهستان نامیده

برنده سومین جایزه ورد پرس فوتو در سال  2019در بخش محیط

شد .کوهها در توافق ات بین المللی و سیاست های مخصوص کوهستان و

زیست

قوانین یا برنامه های توسعه ملی بسیاری کشورها تلفیق شده اند.

تصویر از کودکی است که مواد بازیافتی را از میان زباله ها جمع آوری می

ایران همگام با دنیا از سال  2003فعالیت های خود را با توجه خاص به

کند .این عکس کودکی را نشان می دهد که روی تشکی در میان زباله

محیط های کوهستانی آغاز کرده است و در حال حاضر سازمان حفاظت

های شناور در رودخانه پاسیگ در فیلیپین دراز کشیده است.

محیط زیست به منظور ایجاد کارگروه ملی مدیریت پایدار کوهستان با

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا ،رودخانه «پاسگ» سال هاست

سایر ارگان های ذیربط همکاری دارد.

که از نظر بیولوژیک مرده است «.پاسیگ» که حاال یکی از  20رودخانه

امید است خالءها و کاستی های گوناگون در قوانین و مقررات موجود در

آلوده جهان شناخته می شود ،امروز دست مایه خلق آثار هنری توسط

زمینه اکوسیستم های کوهستانی ،برای دستیابی به پایداری و حفاظت

عکاسان شده است.

کوهستان با مشارکت کلیه ذی نفعان دولتی و غیردولتی حاصل شد.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست

کاهش بی سابقه اکسیژن اقیانوس ها /کوسه ،ماهی تن و نیزه ماهی

نسبت به صدور حکم تبرئه ضاربان خرس اعتراض میکنیم /رد

ها در معرض خطر

اظهارات یکی از فعاالن زیستمحیطی

کارشناسان محیط زیست هشدار دادند حجم اکسیژن موجود در اقیانوس

رئیس محیط زیست سواد کوه گفت :حکم صادر شده در دادگاه بدوی قابل

ها به میزان بی سابقه ای کاهش پیدا کرده است.

اعتراض است و محیط زیست از این حق قانونی به صورت جدی استفاده
میکند.
ابراهیم فالحی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در ارتباط با
علت اعالم رای تبرئه ضارب خرس سوادکوهی اظهار کرد :حکم تبرئه
ساعاتی پیش به ما ابالغ شده است.
وی در ارتباط با مطلب مطرح شده از سوی یکی از فعاالن محیط زیست
مبنی بر اعمال نظر محیط زیست در ارتباط با این پرونده،گفت :فرد ضارب
با شکایت محیط زیست دستگیر شده است ،چه طور محیط زیست در
صدور رای اعمال نظر کرده است.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا ،کارشناسان با بیان اینکه
اکسیژن موجود در اقیانوس ها به میزان بی سابقه ای در حال کاهش است،
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اظهار داشتند :مناطق مرگ ،تکثیر یافته و سطح اکسیژن در صدها منطقه

البته مسائل حل نشده دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنان میتوان به

دیگر به میزان خطرناکی کاهش یافته است.

تضمین شفافیت رویهها و روشهای گزارش اطالعات اشاره کرد .کشورهای

کوسه ،ماهی تن ،نیزه ماه و دیگر گونه های ماهی به طور ویژه در معرض

در حال توسعه نیز تالش خواهند کرد تا مساله ضرر و زیان ،بررسی شده

خطر قرار دارند و بسیاری از اکوسیستم های حیاتی در معرض از بین رفتن

و توجه بیشتری به آن معطوف شود.

هستند .مناطق مرگ که فاقد اکسیژن هستند در نیم قرن اخیر چهار برابر

این کشورها درصددند سازوکاری را برای جبران خسارت ناشی از سوانح

رشد داشته اند و همچنین حداقل  700منطقه وجود دارد که سطح

طبیعی مرتبط با تغییرات آبوهوایی (مانند توفان و سیل) تعریف کنند.

اکسیژن موجود در آن ها به شدت پایین است.

عزم کشورها در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی نیز زیر ذرهبین ناظران
خواهد بود و انتظار میرود در نشست مادرید ،کشورهای بیشتری در این

نشست آبوهوایی مادرید به دنبال اجرای توافق
پاریس

زمنیه اقدام کنند.
به دلیل آنکه چارچوب پیماننامهٔ سازمان ملل در تغییر اقلیم
محدودیتهای غیرالزامآوری را برای انتشار گازهای گلخانهای کشورها
تعیین کرده و سازکاری الزامآور در این زمینه وجود ندارد ،در توافق پاریس
که ذیل چارچوب پیماننامه سازمان ملل در تغییر اقلیم در سال 201۵
تصویب شد همه کشورها متعهد شدند تالشها برای جلوگیری از گرم
شدن کره زمین به میزان  1.۵درجه باالتر از دمای گذشته از صنعتی شدن
و افزایش تامین مالی اقدامات آب و هوایی را افزایش دهند.
نشست مادرید آخرین اجالس تغییرات آبوهوایی است که پیش از ورود

تهران– ایرنا– نشست آبوهوایی «کاپ  2۵مادرید» در شرایطی از

به سال  2020برگزار میشود و در آن بسیاری از کشورها باید طرحهای

فردا(دوشنبه) در اسپانیا آغاز به کار میکند که مهمترین هدف آن تکمیل

جدید آبوهوایی خود را ارائه دهند.

آییننامه پیمان آبوهوایی پاریس و اجرای آن از سال  2020است.

د ر میان بسیاری از مسائلی که در این زمینه باید به آنها پرداخته شود

هدف اصلی اجالس دو هفتهای «کاپ  2۵مادرید» ،تکمیل آییننامه توافق

مساله تامین مالی اقدامات آبوهوایی در سراسر جهان است.

پاریس است تا پس از پنج سال از امضای آن از سال  2020اجرایی شود.

تاکنون اقدامات چندانی برای تحقق سه هدف مقابله با تغییرات آبوهوایی

این آییننامه مشتمل بر رویهها ،سازوکارها و نهادهایی است که مفاد پیمان

انجام نشده است .این اهداف شامل «کاهش  ۴۵درصدی انتشار گازهای

آب وهوایی پاریس از طریق آنها اجرا خواهند شد .گرچه این آییننامه در

کربنی تا سال  ،2030دستیابی به هدف به صفر رساندن انتشار دیاکسید

اجالس پارسال «کاتویس» لهستان نهایی شد اما برخی از مسائل الینحل

کربن تا سال  20۵0و تثبیت افزایش دمای جهانی در  1.۵درجه

باقی ماند و قرار شد مذاکرهکنندگان در مدت یک سال ،آنها را حل و فصل

سانتیگراد تا پایان قرن» می شود.

کنند.

پس از باال گرفتن تنشها در شیلی و انصراف این کشور از میزبانی نشست

مهمترین مساله ،بازار جدید کربن بوده که قرار است ذیل توافق پاریس

اقلیمی کاپ  ،2۵سازمان ملل اعالم کرد پایتخت اسپانیا جایگزین سانتیاگو

تشکیل شود.

شد.

