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متن پیام معاون رئیس جمهور و
ریاست سازمان حفاظت محیط
زیست به دومین همایش بین
المللی گرد و غبار در دانشگاه
ایالم

۴
خبرنامه

افتتاحیه دومین همایش بین المللی گرد و غبار در دانشگاه
صفحه۲

 26ویژگی برجسته دومین همایش بین المللی گرد و غبار

-1معاون ریاست جمهوری و
رئیس سازمان محیط زیست
کشور ،با برگزاری این همایش
بین المللی در دانشگاه ایالم
موافقت کرد.
-2برگزاری این همایش ،یک
حرکت علمی بعنوان بخشی
از رسالت دانشگاه ایالم ،در
احساس مسئولیت اجتماعی
نسبت به جامعه؛ جهت مبارزه
با پدیده زیست محیطی گرد و
غبار بود.
-3میزبانی این کنفرانس برای
دانشگاه ایالم ،در رقابت با
دانشگاه های مختلف کشور به

دست آمد.
-4وزارت علوم ،وزارت کشور،
وزارت جهاد کشاورزی،
سازمان محیط زیست،
هواشناسی و سازمان منابع
طبیعی کشور و همچنین 7
دانشگاه کشور عراق ،جزء
حامیان همایش بودند.
-5استاندار ایالم ریاست
شورای سیاست گذاری این
کنفرانس را بر عهده داشت.
-6همایش در سه زبان انگلیسی،
عربی و فارسی برگزار شد.
-7این همایش با محوریت
بررسی عوامل پیدایش و

گسترش این پدیده ،پیامدهای
ناشی از آن و راهکارهای مقابله
با آن انجام گرفت.
-8هدف اصلی همایش ،انسجام
بینالمللی برای حل ریشه ای
معضل گرد و غبار بود.
-9هفت دانشمند صاحب نام
جهانی ،در این همایش شرکت
داشتند.
-10افتتاحیه باشکوه همایش،
با حضور معاون وزیر جهاد
کشاورزی ،استاندار ایالم،
نماینده وزارت علوم ،مدیر عامل
موسسه جهاد نصر کشور،
مدیرکل وزارت بهداشت ،مدیر

کارگروه ملی مبارزه با گرد
و غبار ،روسای دانشگاه های
کشور عراق ،مدیران و روسای
سازمان های استان ،اساتید،
صاحب نظران ،عالقمندان و
جمع زیادی از دانشجویان
برگزار گردید.
-11دکتر کالنتری معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست که به علت
همراهی رئیسجمهور نتوانست
در مراسم افتتاحیه شرکت
نماید ،پیام کتبی ارسال کرد.
-12دو کارگاه آموزشی مهم
با «عناوین خشکیدگی بلوط و
مشارکت فائو برای مدیریت
آن» و «تحلیل جامع آماری،
سینو پیتیکی و ماهوارهای گرد
و غبار در غرب ایران» ،از جمله
برنام ه های آموزشی تدارک
دیده شده در این همایش بود.
-13روسای پنج دانشگاه و 15
نفر از پژوهشگران کشور عراق
و نماینده وزیر اقلیم کردستان
در این همایش شرکت کردند.
-14اندیشمندان  60دانشگاه
و مراکز آموزش عالی کشور

حضور داشتند.
-15تعداد  62نفر ،شامل 39
نفر دانشجو و  23عضو هیأت
علمی دانشگاه ایالم در همایش
شرکت فعال داشتند.
-16مجموع ًا  250مقاله به
همایش ارسال شد ،که از این
تعداد 180مقاله مورد پذیرش
قرار گرفت.
-17از  180مقاله پذیرش
شده ،تعداد  50مقاله بصورت
سخنرانی و  130مقاله بصورت
پوستر ارائه گردید.
پنل
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-18درمجموع
تخصصی برگزار گردید.
-19حضور دانشمندان خارجی
با استقبال گسترده اساتید،
دانشجویان و عالقمندان روبرو
شد.
هم اندیشی
-20جلسه
کارشناسان بخشهای علمی،
مهندسی و اجرایی سازمان ها
و نهادهای مختلف ،برای توسعه
طر ح های مقابله با گرد و غبار
در ایران ،از برنامه های موفق
جانبی همایش بود.
-21نماینده وزیر علوم از سطح
برگزاری همایش در مقایسه با

دانشگاه های دیگر تمجید کرد.
-22روند اجرایی ،تدارکاتی،
اسکان ،پذیرایی ،ارائه مقاالت،
اطالع رسانی و دیگر امور
مربوط به همایش ،در سطح
باالیی انجام گرفت.
-23اخبار همایش بصورت
ویژه ای در بخش های مختلف
خبری صدا و سیما در سطح
ملی و استانی انعکاس یافت.
-24نمایشگاه فعالیت های
سازمان و نهادهای مرتبط با
پدیده گرد و غبار ،در محوطه
کناری سالن آیت اله حیدری
برگزار گردید.
-25استقبال صورت گرفته در
سطح ملی و استانی و شور و
شعف حاکم بر فضای همایش
موجب رضایت خاطر مجریان،
حمایت کنندگان ،میهمانان و
شرکت کنندگان را فراهم کرده
بود.
-26تجربه برگزاری این همایش
میراث گراسنگی برای آینده
دانشگاه ایالم خواهد بود.
***
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افتتاحیه دومین همایش بین المللی گرد و غبار در دانشگاه

مراسم افتتاحیه دومین همایش بین المللی گرد و
غبار ،با حضور مقامات کشوری و استانی در دانشگاه
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،مراسم افتتاحیه
دومین همایش بین المللی گرد و غبار ،با حضور
دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،آقای
سلیمانی دشتکی استاندار ایالم ،دکتر علی اکبری
رئیس دانشگاه ،دکتر خسروی نماینده وزارت علوم،
مهندس شمایلی مدیر عامل موسسه جهاد نصر
کشور ،دکتر شاهسون مدیرکل وزارت بهداشت ،دکتر
طهماسبی مدیر کارگروه ملی مبارزه با گرد و غبار،
روسای دانشگاه های کشور عراق ،مدیران و روسای
سازمان های استان ،دانشمندانی از  7کشور ،صاحب
نظران ،عالقمندان و جمع زیادی از دانشجویان،
صبح روزچهارشنبه  ۵اردیبهشت ،در محل سالن
آیت اله حیدری برگزار گردید.

در این مراسم ،دکتر علی اکبری ،رئیس دانشگاه،
ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مقامات،
مسئولین و حاضرین در این مراسم ،اظهار داشت:
جمهوری اسالمی ایران در مقیاس محلی ،ملی و
بین المللی در معرض وقوع گرد و غبار قرار دارد و
 18استان کشور و  70درصد جمعیت این استان ها
از این پدیده متاثر هستند.
رئیس دانشگاه ،افزود :مطالعات نشان می دهد اندازه
ذرات گرد و غبار ،تداوم ،وسعت و زمان درگیری این
پدیده به صورت نگران کننده ای در حال افزایش
است و شرایط حادی برای استان ایالم و دیگر استان
های درگیر ایجاد کرده است.
دکتر علی اکبری ،تأکید کرد :این دانشگاه بر مبنای
مسئولیت اجتماعی خود به محیط زیست توجه
جدی دارد و برای همین برگزاری دومین همایش
بین المللی گرد و غبار در سه محور شامل :عوامل
پیدایش و گسترش پدیده گرد و غبار ،پیامدهای

ناشی از گرد و غبار و راهکارهای مقابله با پدیده
گرد و غبار ،به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی در
دستور کار قرار گرفت.
رئیس دانشگاه ،افزود :این دانشگاه برای حل
معضل گرد و غبار به پژوهشگران دو سوی مرز
ایران و عراق و متخصصان برجسته جهانی مراجعه
کرده است.
دکتر علی اکبری ،بیان داشت :حضور  350متخصص
و پژوهشگر از هفت کشور و  60دانشگاه و مرکز
آموزشی جهان ،مشارکت سازمان های ملی و بین
المللی و مقامات عالی رتبه وزارتخانه ها و سازمان
های کشوری و همچنین حمایت استانداری ایالم،
در این همایش حاکی از اهتمام جدی دانشگاه ایالم
برای استفاده از تمامی ظرفیت ها در راستای بررسی
و حل این معضل است.
رئیس دانشگاه ،ابراز امیدواری کرد :برگزاری این
همایش به انجام اقدامات جدی تر در سطح محلی،

ملی و منطقه ای منجر شود
nر ادامه این مراسم ،آقای قاسم سلیمانی دشتکی،
استاندار ایالم ،با خیرمقدم به میهمانان و حاضرین در
مراسم و تشکر از زحمات دکتر علی اکبری ،رئیس
دانشگاه ایالم ،به خاطر برگزار این همایش ،اظهار
داشت :ساالنه  500هزار نفر در جهان بر اثر پدیده
گرد و غبار دچار مرگ زودرس می شوند.
استاندار ایالم ،تاکید کرد :کره زمین هر ساله به سمت
گرمتر شدن به پیش می رود و روند خشکسالی ها
بویژه در کشورهای خشک و نیمه خشک در حال
افزایش است.
آقای سلیمانی دشتکی ،با بیان اینکه  21درصد
استان ایالم بیابان و منشا گرد و غبار می باشد،
افزود :از جمله آسیب های وارد شده انسان به طبیعت
استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و افت سفره
های زیرزمینی و اجرای پروژه های عمرانی بدون
توجه به مسائل زیست محیطی است ،که منجر به

توسعه بیابان ها و افزایش گرد و غبار شده است
استاندار ایالم با اشاره به ورود این پدیده به استان
ایالم افزود :روزهای آلوده از گرد و غبار در ایالم به
 80روز در سال رسیده که باالتر از حد مجاز و بسیار
خطرناک است و باعث از بین رفتن پوشش های
جنگلی ،آسیب به شبکه های توزیع برق ،مشکالت
درمان شده و هزینه های مالی فراوانی را به این
استان تحمیل کرده است.
استاندار ایالم با اشاره به فعالیت های دولت تدبیر
و امید در پنج سال گذشته در استان ،تأکید کرد:
شناسایی  100هزار هکتار عرصه های بیابانی برای
جلوگیری از گرد و غبار و اجرای  30هزار هکتار
عملیات اجرایی نهال کاری در راستای بیابان زایی از
جمله این فعالیت ها است.
در ادامه این مراسم ،دکتر زند ،معاون وزیر جهاد
کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت،

سپس ،دکتر طهماسبی مدیر کارگروه ملی مبارزه با
گرد و غبار ،پیام دکتر کالنتری ،معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان محیط زیست کشور را قرائت کرد
و بعد مهندس شمایلی ،مدیر عامل موسسه جهاد
نصر کشور ،توضیحاتی را در زمینه فعالیت های این
موسسه در زمینه مقابله با پدیده گرد و غبار ارائه کرد.

* این دانشگاه بر مبنای مسئولیت اجتماعی
خود به محیط زیست توجه جدی دارد و برای
همین برگزاری دومین همایش بین المللی
گرد و غبار در سه محور شامل :عوامل پیدایش
و گسترش پدیده گرد و غبار ،پیامدهای ناشی
از گرد و غبار و راهکارهای مقابله با پدیده گرد
و غبار ،به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی
در دستور کار قرار گرفت.

برنامههای روز دوم دومین همایش بینالمللی گرد و غبار در
دانشگاه
دومین روز همایش بینالمللی گرد و
غبار ،با سخنرانی دانشمندان خارجی
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در
دومین روز از این همایش ساعت 30
و  8تا  10و  10دقیقه ،سه تن از
سخنرانان رسمی و کلیدی مطالب
خود را در سالن آیتاهلل حیدری ارائه
کردند.
همزمان با این برنامه در سالن
فرزانگان اجالس ویژه همایش ،یعنی
هم اندیشی کارشناسان بخشهای
علمی ،مهندسی و اجرایی برای
توسعه طرحهای مقابله با گرد و غبار
در ایران برگزار شد.
همچنین از ساعت  10و  40تا  12و
 40دقیقه در سالن آیتاهلل حیدری
سه تن از دیگرسخنرانان کلیدی،
مطالب خود را ارائه نمودند.
در بعدازظهر هم دو پنل به زبان
فارسی و یک پنل به زبان انگلیسی
برگزار می گردد و  13تن از
صاحبنظران پیامدهای ناشی از گرد
و غبار وعوامل پیدایش و گسترش
پدیده گرد و غبار را مورد بررسی قرار
خواهند داد.

خورشید زاگرس
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تبیین جنبههای مهم دومین همایش بینالمللی گرد و غبار

رئیس دانشگاه ،تأکید کرد:
برگزاری دومین همایش
بینالمللی گردوغبار نشان داد،
این دانشگاه در زمینه ی بهره
گیری از نیروهای متخصص
جایگاه ویژه ای دارد و از
پتانسیل شایست ه ای برخوردار
است ،چون  60دانشگاه کشور
در این زمینه به دانشگاه ایالم
اعتماد و با این مجموعه علمی
همکاری کردند.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر علی اکبری،
رئیس دانشگاه ،درباره جنبه
های مهم دومین همایش بین

وابسته به این وزارتخانه نشانه
اهمیت برگزاری این نشست بود،
تصریح کرد :نکتهی مشترکی
که هم ه ی مهمانان اندیشمند این
همایش بر آن تاکید داشتند ،بهره
گیری از تجرب ه های علمی و ایده
های محققان حاضر در همایش
بود.
دکتر علی اکبری ،ادامه داد :از
آنجا که معضل گرد و غبار
تنها محدود به ایران نیست ،از
پژوهشگران جهانی از جمله
دانشگا ه های عراق برای حضور
در این همایش دعوت شد ،که
خوشبختانه در باالترین سطح
حضور پیدا کردند و همین امر
نقطه قوت این همایش نسبت به
همایش اول بود.
رئیس دانشگاه ،تصریح کرد:

در این همایش یکی از محققان
کشور چین ،تجربه  25ساله
مبارز ه ی این کشور با گرد و
غبار را تشریح کرد ،که میتواند
الگوی مناسبی برای ما باشد و
همینطورپژوهشگرانآمریکایی،
استرالیایی و اسپانیایی اید ه های
خود را تبیین کردند و به برکت
این همایش شبکه ای ارتباطی
بین اساتید داخلی و خارجی
ایجاد شد.
دکتر علی اکبری ،شرکت یکی
از پژوهشگران بخش خاورمیانه
مرکز جهانی هواشناسی واقع در
اسپانیا را از دیگر نقاط قوت این
همایش عنوان کرد و گفت :در
اجالس ویژه همایش با عنوان
«ه م اندیشی کارشناسان بخش
های علمی ،مهندسی و اجرایی

المللی گرد و غبار در دانشگاه،
اظهار کرد :دانشگاه ایالم بر
مبنای مسئولیت اجتماعی خود،
ن المللی گرد
دومین همایش بی 
و غبار را به نحو شایست ه ای
برگزار کرد و شاهد این مدعا هم
ت کنندگان خارجی
ارزیابی شرک 
ت کننده در این
و داخلی شرک 
همایش بود.
رئیس دانشگاه ،با بیان اینکه * برگزاری این همایش نشان داد ،استان ایالم در زمینه
پیام پربار معاون رئیسجمهور
بهره گیری از نیروهای متخصص ،جایگاه ویژه ای دارد و از
و رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست ،سخنرانی معاون وزیر پتانسیل شایسته ای برخوردار است ،چون  60دانشگاه
کشور در این زمینه به دانشگاه ایالم اعتماد و با این
جهاد کشاورزی و حضور
ن های
مسئوالن کشوری سازما 
مجموعه علمی همکاری کردند.

برای توسعه طرحهای مقابله با
گرد و غبار در ایران» ،اقدامات
جمهوری اسالمی در این زمینه
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
رئیس دانشگاه ،تأکید کرد:
برگزاری این همایش نشان داد،
استان ایالم در زمینه بهر ه گیری
از نیروهای متخصص ،جایگاه
ویژه ای دارد و از پتانسیل
شایست ه ای برخوردار است،
چون  60دانشگاه کشور در این
زمینه به دانشگاه ایالم اعتماد و
با این مجموعه علمی همکاری
کردند.
استاد تمام دانشگاه ،افزود :در
ت های بین
این همایش ظرفی 
المللی دانشگاه ایالم در ارتباط
با برگزاری همایش ،با زبانهای
عربی و انگلیسی نشان داده شد.
دکتر علی اکبری ،طرح ماموریت
هایی برای متخصصان این
عرصه مانند تعادل بخشی به
ق آب ه های محیط زیستی از
ح
طرف معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان حفاظت محیط

زیست ،تشکیل دبیرخانه دائمی
به منظور بسته نشدن پرونده
ش ها و حضور
این گونه همای 
 350نفر از متخصصانی که
بر اهمیت موضوع واقفند ،را از
جمله نتایج این همایش عنوان
کرد.
رئیس دانشگاه ،تاکید کرد:
قبل از برگزاری همایش،
برگزاری چندین جلسه سیاست
گذاری موجب بوجود آمدن
انسجامی خاص در بین دستگاه
های اجرایی شد و امیدواریم
این هماهنگی بتواند منشاء انجام
کارهای مهمتری در آینده باشد.
دکتر علی اکبری ،ضمن
ن ها
قدردانی از هم ه ی سازما 
و ادارات مختلف نقش آفرین
در این همایش از جمله میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان گفت :در این
همایش جاذب ه های استان ایالم
برای شرکتکنندگان به نمایش
گذاشته شد.
***

گزارش تصویری دومین همایش بین المللی گرد و غبار در دانشگاه
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تهیه و تنظیم:روابطعمومی دانشگاه ایالم
تلفن تماس۳۲۲۲۱۹۰۳ :

متن پیام معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به دومین همایش
بین المللی گرد و غبار در دانشگاه ایالم

متن پیام دکتر کالنتری معاون
رئیس جمهور و ریاست سازمان
حفاظت محیط زیست به دومین
همایش بین المللی گردوغبار در
دانشگاه ایالم

پژوهشگران و میهمانان عزیز
داخلی و خارجی ،مسئولین
محترم دستگاه های اجرایی و
سایر شرکت کنندگان عزیزی که
در این همایش گرد هم آمده اند
تا به بررسی ابعاد گوناگون یکی
از پدیده های آسیب رسان به
منابع زیستی و اقتصادی کشور
بپردازند.

رئیس دانشگاه ،تأکید کرد:
برگزاری دومین همایش بین المللی
گرد و غبار در دانشگاه ایالم،
در راستای احساس مسئولیت
اجتماعی به محیط زیست و حقوق
بشر دانشگاه ،بعنوان نماد آموزش
عالی استان است.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر علی اکبری ،رئیس
دانشگاه ،در مراسم افتتاحیه
دومین همایش بینالمللی گرد و
غبار ،که صبح روز چهارشنبه
 97/2/5در سالن آیت اله حیدری
برگزار گردید ،ضمن خیر مقدم

به معاونین وزیر ،استاندار ایالم،
مدیران کل ،روسای دانشگاه
های عراق ،دانشمندان و میهمانان
خارجی ،صاحب نظران ،اساتید
و دانشجویان حاضر در مراسم،
اظهار داشت :جلسه حاضر
افتتاحیه یک حرکت علمی بعنوان
بخشی از رسالت دانشگاه ایالم،
در احساس مسئولیت اجتماعی
نسبت به جامعه جهت مبارزه
با پدیده زیست محیطی گرد و
غبار است و امیدوارم همفکری
ما در این همایش زمینه ساز ارائه
همکاریهای علمی و عملی جهت

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با عرض سالم و خسته نباشید
به محضر اساتید ،دانشمندان،

حضار محترم – خانم ها و آقایان
یقین ًا برگزاری دومین همایش بین
المللی گردوغبار فرصت مغتنمی
است که زمینه ای جهت گفتگو
و کنش فعال میان دانشگاهیان و
محققین ،مدیران اجرایی و جامعه
هدف را فراهم نموده است.
توسعه پایدار ،با توسعه و پیشرفت

علمی آغاز گشته است ،لیکن برای
تحقق این مهم ،ضروری است با
فرهنگ و سیاست ها و برنامه
های اجرایی نیز همراه ،هماهنگ و
متحول گردد .از آنجایی که بخش
قابل مالحظه ای از ساکنین و منابع
زیستی و اقتصادی نواحی غربی،
جنوب غربی ،شرقی و جنوب
شرقی و حتی نواحی مرکزی
کشور تحت تأثیر پدیده گردوغبار
با منشأ خارجی قرار دارد ،دومین
همایش بین المللی گردوغبار
فرصتی است تا ضمن فراهم
نمودن زمینه گفتگوهای سازنده
فیما بین دولت مردان و اندیشمندان
کشورهای مختلف ،از تجارب
متقابل کشورها نیز بهره برداری
مناسبی صورت پذیرد .امید است
این مهم ،نویدبخش توافقات دو و
چندجانبه ،ذیل تعهدات منطقه ای
و بین المللی زیست محیطی جهت
کنترل این پدیده مخرب محیط
زیستی باشد.
حضار محترم – آقایان و خانم ها
با توجه به اهمیت موضوع

گردهمایی و با اذعان به حسن
همجواری با کشورهای همسایه،
راه اندازی دبیرخانه دائمی
گردوغبار با همکاری مراکز علمی
و پژوهشی کشورهای منطقه می
تواند یکی از دستاوردهای همایش
حاضر باشد.
بعالوه با توجه به شرایط اقلیمی
و کمبود بارش در کشور از یک
سو و نامناسب بودن مدیریت و
مصرف بهینه منابع آب و تأثیر
مستقیم آن بر پدیده گردوغبار
از سوی دیگر ،از همایش انتظار
دارد که راهکارهای نوینی را
برای مقابله با این پدیده از دیدگاه
مدیریت و تعادل بخشی به حقابه
های محیط زیستی در کنار سایر
مصارف به دستگاه های متولی
ارائه نماید.
از اینکه به علت مأموریت مهم
و از پیش تعیین شده ،امکان
حضور اینجانب در کنار شما در
این گردهمایی ارزشمند فراهم
نگردید صمیمانه پوزش می طلبم
و امید دارم که نتیجه برگزاری
این همایش ،ایجاد بستر و زمینه

* یقین ًا برگزاری دومین
همایشبینالمللی
گردوغبارفرصت

مغتنمی است که زمینه
ای جهت گفتگو و کنش
فعالمیاندانشگاهیان
و محققین ،مدیران

اجرایی و جامعه هدف

را فراهم نموده است.
همکاری های دوجانبه علم و عمل
را فراهم نموده و به عنوان نقشه
راه در انجام رسالت خطیر حفاظت
از محیط زیست در سطوح بین
المللی ،منطقه ای و ملی باشد.
من اهلل توفیق
عیسی کالنتری
پنجم اردیبهشت ماه 1397

متن سخنرانی دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه در افتتاحیه
دومین همایش بین المللی گرد و غبار

*ما براین عقیدهایم که هوای پاک و محیط زیست سالم از حقوق مسلم

ی کنیم که گرد و غبار به مرزهای
و اولیهی انسانهاست و همچنین فکر م 

نمی گردد و در حال حاضر به یک مسئله مهم
جغرافیایی و سیاسی محدود 

بین المللی تبدیل شده است و به همین جهت حل آن را در گرو همدلی در

ی دانیم .امیدوارم که این همایش زمینه همکاری
سطح منطقهای و جهانی م 
های علمی ،منطقهای و بین المللی را برای کارشناسان ،محققین و جامعه
دانشگاهی در سراسر دنیا محقق سازد.

مقابله با این پدیده مخرب گردد.
رئیس دانشگاه ،با اشاره به
مخاطرات گرد و غبار برای کشور
ایران ،بیان داشت :جمهوری
اسالمی ایران در مقیاس محلی،
ملی و بین المللی در معرض
وقوع پدیده گردوغبار قراردارد
بصورتی که  18استان کشور
و قریب به  70درصد جمعیت
ی برند .با
آن از این پدیده رنج م 
کمال تأسف مطالعات نشان می
ی های گرد و غبار در
دهد ،ویژگ 
سا ل های اخیر از نظر غلظت و
اندازه ذرات معلق ،تداوم ،وسعت
و زمان بصورت نگران کننده
ای در حال افزایش است و این
ی هایی برای استان
وضعیت نگران 
های غربی و جنوب غربی کشور
و شرایط حادتری را برای استان
ایالم ایجاد نموده است.
دکتر علی اکبری ،در زمینه
برگزاری دومین همایش بین المللی
گرد و غبار در دانشگاه ایالم،
اظهار کرد :دانشگاه ایالم به عنوان
نماد آموزش عالی استان با توجه
به احساس مسئولیت اجتماعی
به محیط زیست و حقوق بشر،
به این پدیده توجه جدی معطوف
داشته و برگزاری دومین همایش
بین المللی گرد و غبار با محوریت
بررسی عوامل پیدایش و گسترش
این پدیده ،پیامدهای ناشی از آن
و راهکارهای مقابله با آن را در
دستور کار قرار داده است و برای
حل این مشکل به پژوهشگران و
صاحب نظران در دو سوی مرز

ایران و عراق و متخصصین
جهانی روی آورده است.
رئیس دانشگاه ،افزود :مشارکت
بیش از  350پژوهشگر از  7کشور
دنیاوحضورارزشمنداندیشمندان
از  60دانشگاه و مراکز آموزش
عالی ،همکاری سازمانهای ملی
و بین المللی ،پیام ارزشمند دکتر
کالنتری معاون محترم رئیس
جمهور و ریاست سازمان حفاظت
محیط زیست ،تشریف فرمایی
مقامات عالی رتبه وزارتخانهها،
حضور چشمگیر پژوهشگران
کشور عراق و مشارکت وزارت
جهاد کشاورزی و سازمان محیط
زیست ،هواشناسی ،منابع طبیعی
و حمایت ویژه استانداری ایالم و
دیگر سازمان های مرتبط حاکی
از اهتمام جدی دانشگاه ایالم در
بهرهمندی از تمام ظرفیتها برای
بررسی و حل این مشکل است.
دکتر علی اکبری ،اضافه کرد:
حضور ارزشمند جناب دکتر
زند معاونت محترم آموزش و
تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی
و برگزاری اجالس مهم نقد و
بررسی اقدامات و برنامه های
اجرا شده در مقابله با گرد و غبار،
حرکتی بزرگ و مسئوالنه است
که به غنای همایش افزوده و امید
ی رود ،که با بررسی اقدامات
آن م 
گذشته و اخذ پیشنهادات اصالحی،
اقدامات جدیتری در جهت مقابله
با این پدیده ،تدوین و اجرا گردد.
برگزاری دو کارگاه آموزشی
مهم با عناوین خشکیدگی بلوط

*دانشگاه ایالم به عنوان نماد آموزش عالی استان با توجه به احساس

مسئولیت اجتماعی به محیط زیست و حقوق بشر ،به این پدیده توجه

جدی معطوف داشته و برگزاری دومین همایش بین المللی گرد و غبار با

محوریت بررسی عوامل پیدایش و گسترش این پدیده ،پیامدهای ناشی از
آن و راهکارهای مقابله با آن را در دستور کار قرار داده است و برای حل

این مشکل به پژوهشگران و صاحب نظران در دو سوی مرز ایران و عراق و
متخصصین جهانی روی آورده است.

و مشارکت فائو برای مدیریت
آن و تحلیل جامع آماری ،سینو
پیتیکی و ماهوارهای گرد و غبار
در غرب ایران از جمله برنام ه های
آموزشی تدارک دیده شده در این
همایش است.
دکتر علی اکبری ،با اشاره به
حضور روسای دانشگاه ها
و پژوهشگران عراقی در این
همایش ،گفت :حضور شایسته
روسای دانشگاهها و پژوهشگران
کشور دوست و همسایه عراق و
نماینده محترم وزیر علوم اقلیم
کردستان و هیأت همراه اهتمام
جدی این عزیزان به بررسی این
مسئله نشان از عزم جدی جامعه
دانشگاهی دو کشور در انجام
مسئولیت اجتماعی نسبت به
جامعه و محیط زیست است.
استاد تمام دانشگاه ،تأکید کرد :ما
بر این عقید ه ایم که مسایل زیست
محیطی به درج های از اهمیت
رسید ه اند که الزم است در کنار
برنامه های توسع ه ای پیوست
زیست محیطی و برنامه های
بهبود شرایط محیطی لحاظ گردد.
به همین جهت جامعه دانشگاهی

ضمن تأکید بر اهمیت زیست
بوم و نقش آن در پرورش انسان
سالم ،ایجاد فرهنگ تدوین برنامه
زیست محیطی توسط روسای
محترم جمهور ،نخست وزیران،
وزرا ،استانداران ،نمایندگان و
مسئولین ملی و محلی را خواستار
است و انتظار دارد که این مهم به
عنوان بخش الینفک فرهنگ خدمت
و مسئولیت تلقی گردد.
رئیس دانشگاه ،افزود :ما براین
عقیدهایم که هوای پاک و محیط
زیست سالم از حقوق مسلم و
اولیهی انسانهاست و همچنین فکر
ی کنیم که گرد و غبار به مرزهای
م
جغرافیایی و سیاسی محدود نمی
گردد و در حال حاضر به یک
مسئله مهم بین المللی تبدیل شده
است و به همین جهت حل آن را
در گرو همدلی در سطح منطقهای
ی دانیم .امیدوارم که این
و جهانی م 
همایش زمینه همکاریهای علمی،
منطقه ای و بین المللی را برای
کارشناسان ،محققین و جامعه
دانشگاهی در سراسر دنیا محقق
سازد.
***

