مقدمه:

اعتقادات ديني و فرهنگ اصيل اسالمي مبني بر اجتناب از

افزايش جمعيت ،توسعه صنايع ،پيشرفت فناوري و تغيير

اسراف و تبذير بحث بازيافت به عنوان يك فعاليت قابل احترام

سبك زندگي و توليد حجم عظيم پسماندهاي شهري از جمله

مورد توجه قرار گرفته است .اما از طرفي ديدگاه غيربهداشتي

مسايلي هستند كه اخيراً در جوامع بشري ،موجب بحرانهاي

به مواد بازيافتي از سوي مردم موجب عدم موفقيت طرح هاي

عظيم اقتصادي و اجتماعي شده اند .بازيافت فرآيندي است كه

بازيافت پسماند و تفکيك در مبداء شده است .لذا فرهنگ

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری

طي آن بخشي از پسماند توليدي تفکيك شده و به شکل هاي

سازي و آشنا نمودن عموم جامعه با اين مقوله بسيار مهم مي

انجمن علمی بهداشت محیط ایران برگزار می کند:

مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد .بازيافت مي تواند موجب

تواند راه گشاي گره هاي موجود و ارتقاء هرچه بيشتر جايگاه

كاهش پتانسيل تشکيل شيرابه ي ناشي از پسماندها ،انتشار آن

اين اقدام بهداشتي و زيست محيطي گردد .در اين راستا

به محيط و متعاقب آن به خطر افتادن سالمت انسان شود.

دانشکده ي بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز تصميم به

امروزه بازيافت موادزايد جامد به عنوان راه حلي اساسي براي

برگزاري جشنواره ي" بازیافت؛ هنر ،خالقیت "با نگاهي

كاهش ميزان پسماندها ،كاهش مصرف منابع طبيعي و در

هنرمندانه به مقوله بازيافت در جهت افزايش آگاهي و آشنايي

نتيجه كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و بهبود سالمت يك

مردم با مفاهيم بازيافت و اهميت آن در عرصه سالمت گرفته

جامعه مطرح مي شود.

است.

استفاده چند باره و چند گونه از انواع امکانات و فراورده هاي

اهداف جشنواره:

طبيعت و هم چنين ابزار و توليدات دست ساز انسان قدمتي

با شعار

هدف از برگزاري اين جشنواره تجميع تجربيات ،نظرات و

نزديك به پيدايش بشر دارد و در جوامع مختلف متناسب با

»بازیافت؛ توسعه پایدار ،جامعه سالم«

ديدگاه هاي سياستگذاران ،مديران ،پژوهشگران ،مسئولين،

پيشرفت هاي علمي ،اعتقادات ،باورها ،نيازها و نوع فرهنگ ها

كارشناسان ،اساتيد و عموم مردم به منظور ارتقاء فرهنگ

متفاوت مي باشد .درگذشته دور بازيافت به صورت محدود،

بازيافت با اهداف اختصاصي ذيل است:

جشنواره سراسری

"بازیافت؛ هنر ،خالقیت"

تاریخچه:

ابتدايي و سنتي اجرا مي شد و شايد اوج اين نوع عملکرد را
پس از پايان جنگ ها و يا به استفاده چند باره از فلزات در
آهنگري ها و غيره خالصه مي شد .امروزه بازيافت به عنوان
يك هدف علمي در سطح و رده اول مديريت شهري در
كشورهاي توسعه يافته قرار دارد و در ايران اسالمي در دهه
اخير به جهت رشد جوامع شهرنشيني ،پيشرفت تکنولوژي،
تغيير الگوي مصرف و به خطر افتادن محيط زيست ،به همراه

 نقش هنر و جايگاه آن در جلب مشاركت هايمردمي در زمينه بازيافت.
 بررسي آسيب شناختي صنعت بازيافت كشور با نگاهنقادانه هنري
 تشويق و ايجاد انگيزه در عموم جهت استفاده از موادبازيافتي.

 شناخت و آشنايي عموم مردم با مفاهيم مرتبط بابازيافت.
 تبيين نقش بازيافت در سالمت عموم بازيافت و نقش آن در كارآفريني. بازيافت با محوريت كاهش توليد پسماند از ديدگاهاسالمي.
 نقش والدين در انتقال فرهنگ كاهش و تفکيكپسماند در مبداء به فرزندان.
 نقش بازيافت در كاهش معضالت زيبا شناختيشهري.
 جلب مشاركت دانش آموزان و اهميت به كارگيريبازيافت در ايجاد آينده اي سبز.
 شناسايي پتانسيل ها و ايده هايي كه تاكنون فرصتظهور نيافته اند.

محور های جشنواره:
-

ساخت اشياء تزئيني با مواد دورريز

-

-

ساخت وسايل كاربردي با اقالم دورريز

-

ارائه پيشنهادات كاربردي در خصوص بازيافت

ج ( بخش ويژه :بازيافت و سالمت انسان

برگزاري بخش جنبي جشنواره منوط به وجود آثار
كافي و قابل ارائه به جشنواره به لحاظ كمي و كيفي

ب ( بخش كاربردي:

است.
مخاطبین جشنواره:
-

سطح كودكان و نوجوانان

-

سطح بزرگساالن

-

پويا نمايي ،فيلم كوتاه ،عکس و فتوكليپ

-

شعر و متن ادبي

-

داستان كوتاه

مهلت ارسال آثار 1٥ :بهمن ماه سال 1931

-

طراحي پوستر

اختتامیه جشنواره ٥ :اسفند ماه سال 1931

مقررات شرکت در جشنواره:
-

شركت در جشنواره براي عموم آزاد است.

آدرس ايميلcultural.syz@gmail.com :

-

محدوديتي در ارسال آثار توسط يك نفر وجود ندارد

آدرس دبيرخانه شماره :1شيراز -بلوار رازي -روبروي باشگاه برق

)اما در نهايت يك اثر توسط هيئت داوران انتخاب

شيراز -دانشکده بهداشت و تغذيه -ساختمان شماره يك-دفتر

مي گردد(.

معاونت فرهنگي دانشجويي.

تمامي شركت كنندگان بخش هنري و كاربردي
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فرايند سياستگذاري و تصميم گيري صنعت بازيافت.
 -ارائه ي يافته ها و آموخته ها در خصوص چگونگي

بايستي آثار خود را بصورت حضوري و يا از طريق

جلب مشاركت مردمي در مديريت صنعت بازيافت

پست به آدرس دبيرخانه ارسال نمايند.
-

 -تبادل تجربيات و ديدگاه ها و مشاركت فعاالنه ي

تمامي شركت كنندگان موظف به تکميل فرم
الکترونيکي شركت در جشنواره و پيوست آن آثار
ارسالي به دبيرخانه مي باشند.

افراد با هدف چگونگي كاهش پسماند در مبداء.
 پيگيري مفاد قطعنامه ي پاياني جشنواره از سويمسئولين مرتبط با صنعت بازيافت.

ارسال شوند در جشنواره شركت داده نمي شوند.

الف ( بخش هنري:

 -فراهم آوردن بستري براي استفاده از اين يافته ها در

كشور.

-

آثاري كه پس از مهلت تعيين شده به جشنواره

-

ارسال آثار توسط شركت كننده گان به منزله ي
قبول كليه مقررات جشنواره مي باشد.
مالکيت مادي و معنوي آثار ارسالي در اختيار شخص
شركت كننده در جشنواره است.
حضور برندگان جوايز و يا نماينده اي از جانب آنها
درمراسم پاياني جشنواره الزامي است.

آدرس دبيرخانه شماره :2تهران -ميدان انقالب -خيابان كارگر
شمالي  -نرسيده بلوار كشاورز -خيابان نصرت غربي  -جنب
آموزشگاه ماهان -پالک  - ٥8طبقه چهارم  -واحد  6شرقي-
تلفن - 1131٥292:فاكس 1131٥299:كدپستي111881999٥8 :

منتظر ارسال آثار شما عزيزان و حضور سبزتان در جشنواره ي
سراسري« بازیافت؛ هنر ،خالقیت « هستيم.

