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صورت جلسه کارگروه آمایش استان کهگیلویه و بویراحمد

موضوع جلسه:
 معرفی برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی
 بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه حفاظت و توسعه پایدار

تاریخ برگزاری جلسه:

ساعت برگزاری
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جلسه 61 :عصر

به نام خدا
شرح جلسه:
در ابتدای جلسه تالوت آیاتی از کالم هللا مجید از سوی قاری محترم زینت بخش جلسه بود.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر نوروزی ( رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه استان ) اقدام به ایراد سخن نمودند که خالصه
صحبت های ایشان به شرح ذیل می باشد:
-

خوشآمد گویی به اعضای کارگروه
معرفی برنامه کاری جلسه کارگروه
معرفی مهمان جلسه از پروژه زاگرس

در ادامه جلسه جناب آقای مهندس پورشیرزاد طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی را معرفی نمودند که در ذیر به مهمترین
نکات سخنان ایشان اشاره ای می کنیم
-

تقدیر و تشکر از سازمان برنامه و بودجه به خاطر برگزاری جلسه
معرفی طرح زاگرس و ارائه گزارشی از فعالیت های طرح تنوع زیستی زاگرس مرکزی در استان
معرفی منطقه های آبخیز تحت پوشش این پروژه به نام بویراحمد و دنا
هدف اصلی طرح را همسو سازی حفظ تنوع زیستی با مشارکت سایر ادارات اعالم کردند
اشاره به فعال بودن استان در پروژه زاگرس

بعد از پایان یافتن سخنان جناب آقای مهندس پورشیرزاد جناب آقای مهندس ارواحی معاون طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس
مرکزی در سطح ملی اقدام ایراد سخنرانی نمودند که مهمترین بخش های س
صحبت های ایشان عبارتند از :
-

تقدی و تشکر از سازمان برنامه و بودجه به خاطر برگزاری جلسه و اعضای کارگروه به خاطر حضور در جلسه
معرفی و تشریح برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی و اهداف آن و وظایف بخش های مختلف اداری
دولت در قالب فایل پاورپوینت
مروری بر شروع طرح زاگرس از فاز مطالعاتی از سال  42تا اتمام طرح در سال  39و واگذاری دبیرخانه ها به دولت
مروری بر فعالیت های پروژه در سطح ملی و بین المللی از آغاز تا کنون
اشاره به هدف غایی پروژه در اجرای نظام مدیریت جامع در کوهستان زاگرس مرکزی و بیان این نکته که این مهم با
طرح آمایش استان همپوشانی ندارد
در نظر گرفته شدن اصول اکولوژیک و واقعیت های نظام برنامه ریزی در کشور در برنامه حفاظت و توسعه پایدار
کوهستان زاگرس مرکزی
اشاره به نقش تسهیل گری طرح زاگرس و اینکه طرح از بدنه دولت نیست
اشاره به اینکه در طرح حفاظت و توسه پایدار زاگرس مرکزی نقش دستگاه ها مشخص است و نگاه فرابخشی است
شاره به اینکه برنامه حفاظت در برنامه ششم توسعه لحاظ خواهد شد

بعد از تشریح برنامه حفاظت و توسعه پایدار توسط مهندس ارواحی بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه حفاظت و توسعه پایدار
زاگرس مرکزی شروع شد که ما سعی کردیم با جمع بندی این بحث ها و پرسش و پاسخ ها نکات کلیدی و ارزنده را در زیر بیان
کنیم.




مشخص شدن مرز مناطق آبخیز در استان و دالیل انتخاب آنها بر اساس حوزه های آبخیز و منطبق بر مرز سیاسی
مشخص شدن وضعیت دبیرخانه و روند استقرار آن در سازمان برنامه و بودجه و ساز وکار فعالیت آن
اشاره به طرح های فرادستی که طرح بر اساس آنها نوشته شده است
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اشاره به اینکه محدوده پروژه زون رویشی است
اشاره به اینکه محیط زیست نماینده دولت ایران در طرح است نه مسئول آن
ارزیابی توان اکولوژیک را در محدوده 9466666هکتاری چهار استان انجام شده است
اشاره به اینکه مجری طرح چه کسی هست در سطح ملی و بین المللی
اشاره به اینکه نگاه طرح فرابخشی هست و نه بخشی نگری و نباید همپوشانی فعالیت ها را در ادارات ذینفع داشته بیاشیم
اشاره به در نظر گرفته شدن لکه هایی در این محدوده زاگرس مرکزی برای بحث گردشگری سبز
اشاره به نقش اداره پست در کاهش بحث مهاجرت و آلودگی شهری
اشاره به شفاف سازی نقش ادارات خدماتی در برنامه حفاظت و توسعه پایدار
مشخص شدن خروجی طرح ها تا االن
اشاره به اینکه طرح رویکرد از پایین به باال دارد اما نگاه از باال هم هست برای قدرت بخشی
مشخص شدن پایش و ارزیابی طرح
مشخص شدن بحث بودجه ای برای ادارات و اینکه یک سال از برنامه عقب هستیم
اشاره به اینکه طرح مشترک بین دولت ایران و نهاد های بین المللی است
مجامع بین المللی این مدل طرح ها را در کشورهای در حال توسعه اجرا می کنند با رویکرد های نوین و بومی سازی و
دولت ایران باید به مجامع بین المللی جواب دهد این مدل در کشور قابلیت اجرا دارد یا نه.
اعتبار ویژه یرای استقرار سیستم مدیریت در نظر گرفته شده است
در سیستم اطالعات مدیریت طرح زاگرس با کارگروه آمایش در ارتباط است

بعد از اتمام بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی جناب آقای دکتر نوروزی به جمع
بندی جلسه پرداختند و در پایان مصوبات زیر مشخص شد:



اعضای کارگروه در مدت زمان یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه پیشنهادات و نظرات خود را به سازمان برنامه و
بودجه ارائه دهند
اگر ساختار برنامه حفاظت و توسعه پایدار نیاز با اصالح دارد لحاظ شود و منطبق بر ساختار سازمان برنامه و بودجه
باشد
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